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OLIVIER TWIST.

WAAR, EN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN

OLIVIER TWIST GEBOREN WERD.

Onder meer openbare gebouwen in zekere stad,

waarvan het om meer dan eene reden voorzich-

tig is, den naam niet te noemen, en die ik niet

met een verdichten naam wil aanduiden, be-

vindt zich een gesticht, dat de stad, die ik niet

noemen zal, met de meeste groote en kleine

steden gemeen heeft, namelijk een werkhuis. In

dit werkhuis nu werd op zekeren dag, dien ik

niet nader bepalen zal, te meer daar het voor den

lezer niet van eenig mogelijk belang kan zijn,

de sterveling geboren, wiens naam aan het begin

van dit hoofdstuk prijkt. Nadat hij, door de
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hulp van den stadsdokter deze wereld van zor-

gen en plagen was ingetreden, bleef het nog lang

de vraag of het 'kind het wel zou beleven, dat

het een naam zou dragen. In dit geval is het

meer dan waarschijnlijk, dat deze gedenkwaar-

digheden nooit het licht zouden hebben gezien;

en zoo ja, dan zouden zij, slechts een paar blad-

zijden beslaande, de onschatbare verdienste be-

zeten hebben, van de kortste en geloofwaardigste

proeve van levensbeschrijving te zijn, welke

de letterkunde van eenig tijdperk of land heeft

aan te wijzen. Schoon ik niet wil beweren, dat

het op zich zelve voor een wezen het gelukkigst en

benijdenswaardigst lot is, dat een sterveling kan

overkomen, van in een armhuis geboren te wor-

den, durf ik toch zeggen, dat het in dit bijzon-

der geval het beste 'was, wat Olivier Twist bij
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mogelijkheid kon wéérvaren. Het was namelijk
eene zware zaak, hem te bewegen, dat hij zelf

de taak op zich nam om adem te halen, hetgeen
trouwens een moeilijke bezigheid is, maar door
de gewoonte voor ons welzijn onontbeerlijk is

geworden. Hij lag gedurende eenigen tijd hijgende
op een wollen dekentje, geheel en al buiten

evenwicht tusschen deze wereld en de andere,

daar de schaal bepaald ten gunste van de andere
overhelde. Nu, wanneer Olivier in déze korte
oogenblikken omringd geweest ware van zorg-

vuldige grootmoeders, angstvolle tantes, ervaren
bakers en dokters van diepe wetenschap, dan
zouden zij hem zeker onvermijdelijk om het

leven gebracht hebben. Er bevond zich echter
niemand bij hem dan eene arme oude vrouw,
door eene ongewone extra-uitdeeling van bier

tamelijk beneveld, en de armendokter, die zulke

zaakjes wegens contract deed, zoodat Olivier en
de Natuur hier den kamp, zonder tusschenkomst
van derden, volstreden. Het gevolg daarvan was,
dat Olivier na eene korte worsteling ademde,
niesde, en zich bij de bewoners van het arm-
huis als een nieuwen last van het kerspel aan-
meldde door zulk een luide keel op te zetten,

als men billijkerwijze verwachten kon van een
knaap, die het zoo nuttige werktuig, de stem,

nog niet langer dan drie en een kwart minuut
bezeten had.

Toen Olivier de eerste proef van het vrije en
onbelemmerde gebruik zijner longen gegeven
had, bewoog zich de gelapte deken, die slordig

op de ijzeren legerstede was uitgespreid; het

bleeke gelaat eener jonge vrouw richtte zich zwak
van het kussen op en eene flauwe stem stamelde

schier onverstaanbaar de woorden: „Laat mij

mijn kind zien, en dan sterven !"

De dokter zat met het aangezicht naar het

vuur gekeerd, de handen beurtelings er tegen hou-
dende en ze wrijvende. Toen de jonge vrouw
sprak stond hij op, ging aan het hoofdeinde van
het bed staan en zeide, met meer vriendelijkheid

dan men wel van hem verwacht zou hebben:

»0> Ê'J moet nu nog niet van sterven praten."

„De Hemel zegene haar, neen," zeide de
baker, terwijl zij haastig een groen fleschje in

den zak stak, waaruit zij zoo even ter zijde

met zichtbaar welbehagen eene teug had geno-
men. „De hemel zegene haar! — Wanneer zij

zoolang geleefd heeft, mijnheer, als ik, die der-

tien kinderen heb gehad, allen dood, op twee
na, die hier met mij in het armhuis zijn, dan
zal zij wel anders leeren denken. God behoede
u! Denk toch, wat het zeggen wil moeder te

zijn; zie het arme Wicht daar liggen!"

Naar alle waarschijnlijkheid bracht dit troos-

tend vooruitzicht op de plichten eener moeder
den gewenschten indruk teweeg. De zieke maakte
eene beweging met het hoofd en strekte dé
armen naar het kind uit.

De dokter legde het haar in de armen. Zij

drukte hare koude, bleeke lippen hartstochte-

lijk op het voorhoofd van het kind, streek met
de handen over zijn gezichtje, zag wild om zich

heen, sidderde, zonk achterover, en — stierf.

Men wreef haar de borst, de handen en de slapen,

maar het bloed stond voor eeuwig stil. Men sprak
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van hoop en hulp, maar dezen waren haar reeds

lang vreemd geweest.

„Het is gedaan, vrouw Thingummy," zeide de
dokter eindelijk.

„Ja, arme vrouw!" zeide de baker terwijl

zij de kurk van het groene fleschje opraapte, die

op het bed gevallen was, toen zij zich bukte om
het kind op te nemen, „arme vrouw!"

„Het is niet noodig, mij te laten halen wan-
neer het kind schreeuwt," vervolgde de genees-
heer, terwijl hij voorzichtig zijne handschoenen
aantrok. „Waarschijnlijk zal het onrustig zijn;

geef het in dat geval wat pap." Hij nam zijn

hoed, bleef, toen hij naar de deur ging, nog
een oogenblik voor het bed staan en zeide:

„het was toch een fatsoenlijk meisje; waar
kwam zij vandaan?"

„Zij werd hier den vorigen nacht gebracht
op order van den opzichter van 't huis," ant-

woordde de oude vrouw. „Men vond haar op
de straat liggen. Zij moet een vrij langen weg
hebben afgelegd, want hare schoenen waren
totaal versleten, maar niemand weet, van waar
zij kwam en waar zij heen ging."

De dokter boog zich over het lichaam en
hief de linkerhand op. „De oude geschiedenis,"

zeide hij, het hoofd schuddende: „geen trouwring
zie ik. — Ah. Goedennacht!"
De vriendelijke geneesheer vertrok om te dinee-

ren ; de baker sprak het groene fleschje nog eens
aan, ging op een lagen stoel voor het vuur
zitten, en begon het kind in te bakeren.

Wat was de jeugdige Olivier Twist een uit-

stekend voorbeeld van dé macht der kleeding!

In de deken, waarin hij tot op dit oogenblik
gewikkeld was geweest, had hij evengoed het

kind van een edelman als van een bedelaar kun-
nen zijn. Zelfs den hoogmoedigsten vreemde-
ling zou het moeielijk gevallen zijn, den rang
te bepalen, dien het kind in de maatschappij

bekleedde. Maar nu hij gewikkeld was in de
oude katoenen kleedjes, die in dezen dienst

geel geworden waren, nu was hij gemerkt en
gestempeld, en nam hij op eens zijn ware
plaats in, — namelijk van stadskind, — een
wees, in een armhuis geboren, — een arm, tot

honger en ellende bestemd schepsel, — om door
de wereld geschopt en gestooten te worden, door
allen veracht en door niemand bemind.



OLIVIER VOORLOOPIG IN EEN HULP-GESTICHT GEPLAATST.

II.

olivier's wasdom en OPVOEDINO.

In de eerste acht of tien maanden was Olivier

het slachtoffer van een stelselmatig verraad of
bedrog: hij moest namelijk — met den pappot
worden opgebracht. De hulpelooze en hongerige
toestand van het weesje werd behoorlijk door
het bestuur des gestichts aan het stedelijk

bestuur bekend gemaakt. Het stedelijk bestuur
vroeg met waardigheid aan het bestuur van
het gesticht, of „in het huis" geene vrouw
was, die zich in eene positie bevond, dat zij

aan Olivier Twist de zorgen en het voedsel kon
verstrekken, waaraan hij behoefte had. Met
gepasten eerbied antwoordde het bestuur van
het armhuis, dat geene zoodanige vrouw er in

aanwezig was. Daarop nam het stedelijk bestuur
het grootmoedig en menschlievend besluit, dat
Olivier Twist „besteed," of, met andere woorden
dat hij gebracht zou worden naar een drie mijlen

van daar gelegen hulp-werkhuis, waar nog twin-
tig tot dertig jonge overtreders der armenwetten
den geheelen dag over den vloer door elkander
rolden, zonder het hinderlijke van te veel

voedsel of te veel kleeren, onder het moeder-
lijke opzicht eener oude vrouw, die de misda-
digers voor zeven stuivers per hoofd verzorgde.

Voor zeven stuivers kan men een kind een week
lang zijn genoegen geven; voor zeven stuivers

kan men ook de maag van een kind overladen.

De oude was eene voorzichtige en ervarene
vrouw; zij wist, wat voor kinderen goed is, en zij

bezat eene nauwkeurige kennis van wat voor haar

zelve goed was. Zoo eigende zij zich het grootste

gedeelte der wekelijksche som toe en zette het

aankomende gemeente-geslacht op nog geringer

rantsoen, dan er oorspronkelijk voor bestemd
was; zij bewees hier, dat zij het zeer ver gebracht

had in de proefondervindelijke wijsbegeerte.

De lezer kent zekerlijk de geschiedenis van eer.

ander proefondervindelijken wijsgeer, die de
voortreffelijke stelling uitdacht, dat een paard
leven kan zonder te eten; hij paste zijn theorie

zoo uitmuntend toe, dat hij zijn paard gebracht
had tot een stroohalm per dag, en hij zou er zon-

der twijfel een vlug en vurig beest van gemaakt
hebben, wanneer het niet vierentwintig uren

van te voren gestorven ware, dat het voor 'teerst

zijne behoorlijke portie lucht zou verorberen.

Ongelukkig voor de proefondervindelijke wijs-

begeerte der vrouw aan wier teedere zorgen
Olivier Twist was toevertrouwd, had haar
stelsel gewoonlijk hetzelfde resultaat. Juist op
het tijdstip, dat een kind het zoo ver gebracht
had, dat het van het kleinst mogelijke gedeelte
van het minst voedzame voedsel het leven be-

hield, gebeurde het van de tien keeren acht of

negen maal, dat het ziek werd van gebrek en
koude, of uit gebrek aan behoorlijk toezicht in het

vuur viel, of bij ongeluk bijna stikte; in het een of

ander geval werd het ellendige schepseltje ge-
woonlijk in de andere wereld opgenomen en bij

zijn ouderen verzameld, die het in deze wereld
nooit gekend had.

Gebeurde het bij toeval, dat er met meer dan
gewone belangstelling gevraagd werd naar een
of ander weeskind, dat men bij het opmaken
van een bed niet bemerkt, of bij het wasschen,
door onachtzaamheid, doodgeschroeid had, —
het laatste kwam echter zelden voor, daar men
alles wat maar naar wasschen geleek, zooveel

mogelijk vermeed, — dan kregen de gezworenen
het wel eens in het hoofd, eenige lastige vragen
te doen, of de kerspelleden wilden eene oproerige
petitie onderteekenen, doch deze onbetamelijk-

heden werden weldra beteugeld door een attest

van den geneesheer of door de getuigenis van
den bode. De eerste had telkens het lijkje geopend
en er niets in gevonden (dat inderdaad zeer

waarschijnlijk was) ; terwijl de laatste alles be-

zwoer, wat de regenten verlangden, 't geen eene
groote opoffering was. Somtijds bezochten de
regenten het hulp-gesticht, doch lieten zich altijd

daags te voren door den bode aanmelden. De
kinderen zagen er dan ook, wanneer de heeren

kwamen, zeer netjes uit, en wat kon het volk

meer verlangen?

Het is niet te verwachten, dat dit stelsel van
uitbesteding zeer rijke vruchten zou dragen.

Olivier Twist was op zijn negende jaar een
bleeke, magere, kleine jongen en bepaald dun
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van omvang; doch natuur of overerving had hem
een krachtvollen geest geschonken, die zich ten

gevolge van het karige voedsel, dat hij in het

gesticht ontving, overvloedig kon ontwikkelen;
en hieraan is het misschien toe te schrijven, dat

hij zijn negenden geboortedag beleefde. Hoe dit

ook zij, het was zijn negende verjaardag, en hij

vierde dien in het kolenhok in het uitgezocht

gezelschap van nog twee andere jongens, die na
met hem eene kloppartij gehouden te hebben,
waren opgesloten, om de afgrijselijke inbeelding,

dat zij honger hadden, toen juffrouw Mann, de
goede vrouw des huizes, zeer onverwacht verrast

werd door de verschijning van Bumble, den bode,

die alle moeite deed om de tuindeur te openen.
„Goede hemel! zijt gij het, mijnheer Bumble?"

riep juffrouw Mann, terwijl zij met geveinsde
blijdschap het hoofd uit het venster stak —
(„Suzana, haal spoedig Olivier en de twee andere
jongens uit het hok, en wasch hen oogenblik-

kelijk"). — „Mijn hemeltje, mijnheer Bumble, wat
ben ik verheugd u te zien, inderdaad."

Nu was mijnheer Bumble een zwaar en een
oploopend man. Zonder acht te slaan op den
hartelijken groet en de vriendelijke woorden van
juffrouw Mann, schudde hij de kleine tuindeur

op eene schrikbarende wijze, en gaf er ten slotte

een schop tegen, zooals slechts de voet van een

bode dien geven kan.



„Heer in den hemel!" riep juffrouw Mann,
terwijl zij naar buiten liep — de drie kinderen
waren intusschen uit het kolenhok gehaald —
„ik had geheel en al vergeten, dat de deur, uit

zorg voor de lieve kleinen, gegrendeld was. Kom
binnen, mijnheer, kom, mijnheer Bumble, bid

ik u."

Schoon deze uitnoodiging gepaard ging met
een glimlachje, dat zelfs het hart van een kerk-

meester zou verteederd hebben, was het echter

niet in staat, dat van den bode te roeren.

„Is dat eene behoorlijke en fatsoenlijke behan-
deling," begon Bumble, terwijl hij zijn stok
met krachtiger hand aanvatte, „een openbaar
ambtenaar zoo aan uwe tuindeur te laten wach-
ten, wanneer hij hier komt in zaken, de weezen
der gemeente betreffende? Weet gij wel, juf-

frouw Mann, dat gij ook in dienst zijt van de
gemeente?"
„O ja, mijnheer Bumble, ik was ook juist bezig

met aan eenige der lieve kinderen, die zoozeer
aan u gehecht zijn, aan te kondigen dat gij zoo
even waart aangekomen", antwoordde juffrouw
Mann zeer nederig.

De heer Bumble had een hoogen dunk van
zijne welsprekendheid en van het gewicht zijner

betrekking. De eerste had hij ten toon gespreid,
en de laatste doen gelden. Hij stemde dan ook
nu zijn toon iets lager.

„Het is goed, juffrouw Mann," antwoordde
hij op een kalmer toon, „het kan waar zijn wat
gij zegt, het kan zoo zijn. Qa mij" nu maar voor
juffrouw Mann, want ik ben hier gekomen om
zaken, en heb het een en ander te zeggen."

Juffrouw Mann bracht den bode in een klein

benedenkamertje met een steenen vloer, gaf hem
een stoel en legde zijn opgetoomden hoed en
zijn stok voorzichtig voor hem op de tafel neder.

De heer Bumble vvischte zich het zweet van het
voorhoofd, zag met welgevallen op den opge-
toomden hoed neder en glimlachte. Ja, hij glim-
lachte. Bodes zijn ook menschen: mijnheer Bum-
ble glimlachte.

„Gij zult u niet beleedigd gevoelen, dat ik u
eene vraag doe?" vroeg juffrouw Mann met
innemende vriendelijkheid; „gij hebt eene groote
wandeling gedaan, mijnheer Bumble, wilt gij

niet iets gebruiken?"
„Geen druppel! geen druppel!" antwoordde

Bumble, op eene waardige doch zachte wijze met
de rechterhand wuivende.

„Kom, kom," zeide juffrouw Mann, die het
afwijzend antwoord en het handgebaar, dat er

mee gepaard ging, had opgemerkt. „Een drupje
maar, met wat water en een klompje suiker."

Mijnheer Bumble kuchte.

„Nu, één drupje maar," vervolgde juffrouw
Mann op een overredenden toon.

„Wat hebt gij dan?" vroeg de bode.
„Wel, 't is iets, waarvan ik altijd een weinig

in huis moet hebben, om het den kinderen in

te geven wanneer zij ongesteld zijn, mijnheer
Bumble; namelijk brandewijn," antwoordde juf-

frouw Mann, terwijl zij een hoekkastje opende
en daaruit eene flesch en een glas nam; „ik

wil u niet om den tuin leiden; het is brande-
wijn."

„Geeft gij den kinderen brandewijn, juffrouw
Mann?" vroeg Bumble, terwijl zijne oogen het

belangwekkend proces van vermenging volgden.
„Wel zeker doe ik dat, hoe duur het dan ook

is," antwoordde zij. „Gij weet, dat ik ze niet

voor mijne oogen kan zien lijden."

„Neen, dat kunt ge ook niet," antwoordde
Bumble bevestigend. „Gij zijt eene menschlie-
vende vrouw." — (Zij zet hem het glas voor.) —
„Ik zal er bij de eerste de beste gelegenheid
melding van maken bij het bestuur, juffrouw
Mann." — (Hij neemt het glas op.) „Gij hebt het

gevoel eener moeder, juffrouw Mann." — (Hij

roert in het glas.) — „Op uwe gezondheid, juf-

frouw Mann," en met deze woorden drinkt hij

het glas half uit.

„Doch nu over zaken," vervolgde de bode,

terwijl hij eene leeren portefeuille te voorschijn

haalde. „Het kind, dat Olivier Twist gedoopt
werd, is heden negen jaren oud geworden."
„God zegene hem!" zeide juffrouw Mann, haar

linkeroog met de punt van haar boezelaar afve-

gende.

„In weerwil van de uitgeschrevene belooning
van 10 pond, die later nog verdubbeld werd, —
in weerwil van de door het gemeentebestuur in

het werk gestelde ongeloofelijke, ja, ik mag wel
zeggen bovenmenschelijke pogingen," vervolgde
Bumble, „is het ons nooit gelukt om te ontdek-
ken, wie zijn vader, of wat zijn moeders woon-
plaats, naam, of be—trekking was." Juffrouw
Mann sloeg van verbazing de handen in elkander,

en vroeg, na eenige oogenblikken te hebben nage-
dacht: „maar hoe komt het dan, dat hij toch

een naam heeft?"

De bode richtte met trotschheid het hoofd op
en antwoordde: „ik heb dien uitgevonden."

„Gij mijnheer Bumble?"
„Ik, juffrouw. Wij noemen onze vondelingen

naar alphabetische volgorde; de laatste was eene
S. — ik gaf hem den naam van Swubble; deze
was eene T, — Twist was de naam, dien ik voor
den jongen vond. De volgende, die komt, wordt
een Unwin, en dan komt Vilkins. Ik heb de
namen al klaar tot aan het eind van het alphabet,

en wanneer wij aan de Z gekomen zijn beginnen
wij weer met A."

„Wel, gij zijt een heele geleerde, mijnheer,"

zeide juffrouw Mann.
„Ja, ja, misschien wel, misschien wel," ant-

woordde de bode, zichtbaar door dit compli-

ment gestreeld. Hij dronk het glas geheel uit en
vervolgde: „daar Olivier nu te oud is geworden,
om hier te blijven, heeft het bestuur besloten,

hem in het werkhuis terug te nemen. Ik ben
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zelf gekomen om hem af te halen, en verzoek
u dus om hem hier te brengen."

„Ik zal hem oogenblikkelijk halen," zeide nu
juffrouw Mann, terwijl zij met dat plan de
kamer verliet.

Toen Olivier inmiddels, zoo goed als door ééne
wassching mogelijk was, gezuiverd was geworden
van de korst van vuiligheid, waarmede zijn aan-
gezicht en handen waren bedekt, werd hij door
zijne goedhartige verzorgster de kamer binnen-
gebracht.

„Maak uw compliment voor dezen heer, Oli-

vier," zeide juffrouw Mann.
Olivier maakte eene diepe buiging', welke deels

den hoed, die op de tafel lag, deels den man,
die op den stoel zat, gold.

„Wilt gij met mij meegaan, Olivier?" vroeg
mijnheer Bumble op verheven toon.

Juist wilde Olivier antwoorden, dat hij gaarne
met iedereen wilde meegaan, toen hij de oogen
opsloeg en juffrouw Mann ontwaarde, die achter

den stoel van Bumble stond, en de vuist tegen
hem schudde met een woedend gebaar. Hij

begreep den wenk oogenblikkelijk, want hij had
de kracht harer vuisten maar al te dikwijls

leeren kennen.

„Gaat zij ook mede?" vroeg de arme Olivier.

„Neen, dat kan niet," antwoordde Bumble,
„maar zij zal u nu en dan eens komen bezoeken."

Dit was juist geen groote troost voor het

kind; doch hoe jong ook, de knaap was toch
zoo slim, dat hij zich hield alsof 't hem zeer

speet, dat hij dit huis moest verlaten. Het viel

hem trouwens niet moeielijk, de tranen uit zijne

oogen te persen. De honger en de herinnering
aan pas doorgestane mishandelingen zijn mach-
tige helpers, wanneer er geweend moet worden,
en inderdaad, Oliviers tranen waren dan ook ge-

heel natuurlijk. Juffrouw Mann omhelsde hem
herhaalde malen, en, wat hem oneindig meer
welkom was, gaf hem eene boterham, opdat hij

er niet zoo hongerig zou uitzien, wanneer hij in

het werkhuis kwam. Met de boterham in de
hand en het bruine mutsje op het hoofd, ver-

liet alzoo Olivier Twist, met den heer Bumble,
het treurige verblijf, waar nooit een vriendelijk

woord, nooit een liefderijke blik de droevige
eentonigheid zijner bange kinderjaren had be-

schenen. En toch werd hij door kinderlijke smart
overmeesterd, toen hij de deur achter zich zag
sluiten. Hoe ellendig ook zijne lotgenooten waren,
die hij thans verliet, toch waren zij de eenige
vrienden, die hij op aarde kende, en voor het

eerst in zijn leven zonk een zeker gevoel van
ledigheid en eenzaamheid op de groote, wijde
wereld op het hart van het kind.

Mijnheer Bumble stapte met rassche schreden
voort, terwijl de kleine Olivier, die zich aan de
met goud gestikte panden van 's mans rok vast-

hield, achter hem aandraafde, en om de vijf

minuten vroeg, of zij er haast nog niet Waren.

Op deze vragen gaf Bumble telkens een kort en
afsnauwend antwoord, want de goede stemming,
welke de brandewijn gewoonlijk tijdelijk teweeg-
brengt, was verdwenen, en mijnheer Bumble
weer geheel en al een bode geworden.

Olivier was nauwelijks een kwartier uurs
binnen de muren van het werkhuis en had juist

eene tweede boterham verorberd, toen Bumble,
die hem aan de zorg eener oude vrouw had
toevertrouwd, terugkwam en hem berichtte, dat
er dien avond vergadering van het bestuur was,
en dat hij zoo aanstonds voor de heeren zou
verschijnen.

Daar Olivier er nog nooit een helder begrip
van gehad had, wat wel een bestuur was, schrik-

te hij op het vernemen van dit bericht, en wist
niet of hij lachen of schreien moest. Hij had
echter niet veel tijd om er over te denken,
want Bumble gaf hem met zijn stok een slag
op het hoofd om hem wakker te doen worden,
en een tweeden op den rug om hem vlug te

maken, waarop hij hem in eene groote witge-
muurde zaal bracht, waar acht of tien zwaar-
lijvige mannen om eene groote tafel waren ge-
zeten. Aan het boveneinde der tafel zat op een
eenigszins hoogen leuningstoel een buitengewoon
dik heer, met een volkomen rond en vuurrood
aangezicht.

„Maak uw compliment voor de heeren," zeide

Bumble. Olivier wischte een paar tranen af, die

in zijne oogen stonden, en geene heeren op tafel

ziende, maakte hij eene diepe buiging voor de
laatste.

„Hoe is uw naam?" vroeg de dikke heer op
het verheven gestoelte.

Olivier schrikte zoo bij het zien van zoovele
heeren, dat hij van het hoofd tot de voeten
beefde; daarenboven ontving hij nog eene ge-
voelige vermaning van den bode, zoodat hij luid

begon te weenen: twee oorzaken, die hem een
nauwelijks hoorbaar en aarzelend antwoord deden
geven, zoodat een der heeren, die een wit vest
droeg, zeide dat hij een gek was, hetgeen
natuurlijk zeer geschikt was om Olivier's geest
op te frisschen, en hem geheel op zijn gemak
te zetten.

„Nu jongen," vervolgde de heer in den hoogen
stoel, „luister naar hetgeen ik u zeggen zal, „ik

veronderstel, dat gij weet, dat gij een wees zijt..."

„Wat is een wees, mijnheer," vroeg Olivier.

„De jongen is wezenlijk gek," riep de man
met het witte vest op een zeer stelligen toon uit.

„Stil!" riep de man, die het eerst gesproken
had. — „Gij weet toch, dat gij vader noch moe-
der hebt, en door de gemeente onderhouden
wordt, niet waar?"

„Ja, mijnheer," antwoordde Olivier, bitter

schreiende.

„Waarom schreit gij?" vroeg de man met
het witte vest. „Waarom kan de jongen toch

schreien?"
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„Ik hoop, dat gij : eiken avond1 uw gebed op-

zegt?" vroeg een andere heer met eene barsche

stem, „dat gij eiken avond bidt voor hen, die

u voeden en voor u zorgen — als een christen."

„Ja, mijnheer," stotterde de knaap. — De
man, die zooeven gesproken had, vermoedde
niet, dat hij, zijns ondanks, de waarheid had
gezegd. Olivier had al een uitstekend goed chris-

ten moeten zijn, indien hij gebeden had voor
degenen, die hem voedden en voor hem zorgden.

Doch hij deed het niet, want niemand had hem
leeren bidden.

„Gij zijt nu hier gekomen om onderwijs te

ontvangen en een nuttig ambacht te leeren,"

zeide de man met het roode gezicht in den
hoogen stoel.

„En gij zult morgenochtend om zes ure be-

ginnen met werk te pluizen," voegde de norsche

man met het witte vest er bij.

Op een gevoeligen wenk van den bode, maakte
Olivier eene diepe buiging voor deze vereeniging

der twee hem aangekondigde zegeningen in het

eenvoudig werk pluizen. Daarop werd hij in eene
groote zaal gebracht, waar hij zich op een hard
en ongemakkelijk bed in slaap schreide. O! hoe
voortreffelijk zijn de inrichtingen van liefdadig-

heid in Engeland! Zij veroorloven den armen
— om te slapen.

Arme Olivier! hij dacht er weinig aan, ter-

wijl hij daar, in het zalig genot eener bewus-
teloosheid van al wat er omging, lag te slapen,

dat juist op dien zelfden dag door het bestuur

des gestichts een besluit was genomen, 't welk
op zijn volgend leven den grootsten invloed

moest hebben.

De regenten van „het huis" waren namelijk

zeer geleerde, verlichte, wijsgeerige mannen.
Hetgeen aan gewone menschen zekerlijk zou zijn

ontgaan, hadden zij, door gestadig hunne aan-

dacht op het werkhuis te vestigen, opgemerkt,
namelijk, dat het arme volk er zoo van hield,

't Was een gesticht van openbare gastvrijheid

voor de armere klassen; eene herberg, waar zij

niets behoefden te betalen; een publiek ontbijt,

diner en souper; een paradijs, van steen en kalk

opgetrokken, waar 't alles pleiziér was en arbeid

onbekend. „Ja," zeiden de regenten, en zetten

wijze gezichten, wij 1 zijn de mannen, die er

orde in zullen brengen; wij zullen er binnen-
kort een eind aan maken." Alzoo kwam het

besluit tot stand, dat aan al de armen de keus
zou worden gelaten, (voorzeker, dwingen wilde

men ze niet), om langzaam in het huis, — of

daarbuiten spoedig te verhongeren. Dientenge-
volge werd er eene' overeenkomst gesloten voor
de levering van eene onbepaalde hoeveelheid

water, en eene andere voor de levering, op zekere

gezette tijden, van kleine hoeveelheden haver-

meel. Er werd bepaald, dat aan de in het gesticht

opgenomenen dagelijks drie portiën haverpap,
tweemaal in de week eene ui, en 's Zondags een

half broodje zou worden uitgedeeld. Daaren-
boven werden er nog vele andere doeltreffende en
menschlievendc maatregelen genomen ten aan-

zien der vrouwen, doch welke het niet noodig zal

zijn hier te omschrijven. Eindelijk kwam men
nog tot het edelmoedig besluit, om arme gehuw-
den te scheiden, dewijl gerechtelijke scheidingen

te kostbaar zijn; in stede dat vroeger een man
genoodzaakt werd, voor het onderhoud zijns

huisgezins te zorgen, werd hem thans zijn huis-

gezin afgenomen, zoodat hij weder vrij man
was! Het zou niet gemakkelijk zijn te bepalen,

hoevele lieden, van alle standen, naar dit laat-

ste voorrecht zouden gedongen hebben, wanneer
de opneming in het werkhuis er niet mee ver-

bonden geweest ware. Maar de regenten waren
knappe koppen en hadden ook hieraan gedacht.

Het bedoelde voorrecht was onafscheidelijk van
het werkhuis en de haverpap, — en dit schrikte

de menschen af.

In de eerste zes maanden van Olivier's ver-

blijf in het werkhuis was het nieuwe stelsel in

volle werking. Aanvankelijk was het wel is waar
vrij kostbaar, door de verhoogde rekeningen der

lijkbezorgers en door de noodzakelijkheid om
alle kleederen der armen nauwer te laten maken,
daar ze om hunne dorre leden, na een paar

weken genot van haverdegortenbrij, heen en

weder fladderden; maar in dezelfde mate ver-

minderde ook het getal der bewoners van het

gesticht en het bestuur juichte!

Het vertrek, waar de kinderen aten, was eene
groote steenen zaal, met een grooten ketel aan

het eene einde, waaruit de vader van het huis,

die gewoonlijk een schort voorhad, bijgestaan

door twee vrouwen, de haverpap voor den maal-

tijd schepte. Iedere knaap kreeg een kommetje
vol en niets meer, behalve op Zon- en feest-

dagen, alsdan werd hun nog vier en een achtste

lood brood extra toebedeeld. De kommetjes
behoefden nooit afgewasschen te worden, want
de knapen maakten ze met de lepels zoo schoon,

dat er geen smetje meer op te zien was. Wan-
neer dit was afgeloopen, ('t geen trouwens nooit

lang duurde, omdat de lepels bijna zoo groot
waren als de kommetjes) en zij zorgvuldig hunne
vingers aflikten, of hier of daar wellicht ook nog
een drupje pap was blijven hangen, sloegen zij

zulke gretige blikken naar den ketel, alsof zij

de steenen, waar deze van gemaakt was, wilden
verslinden. Kinderen hebben gewoonlijk een uit-

muntenden eetlust: Olivier en zijne makkers
leden drie maanden lang de pijniging van lang-

zame uithongering. Eindelijk werden zij zoo

gulzig en hongerig, dat een jongen, die voor zijne

jaren tamelijk groot en het hongerlijden niet

gewoon was (zijn vader had eene kleine gaar-

keuken gehouden), bedektelijk tegen zijne kame-
raden er op zinspeelde, dat hij den jongen, die

naast hem sliep en een zwak kind was, den een
of anderen nacht zou verslinden, wanneer hij
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dagelijks niet een kommetje haverpap meer
kreeg. Hij zette daarbij zulke verwilderde en hon-
gerige oogen op, dat alle jongens aan zijne woor-
den geloof hechtten. Er werd raad gehouden en
geloot, wie van hen nog dien zelfden avond na
den maaltijd naar den vader zou gaan en vragen
om meer. Het lot trof Olivier Twist.

De avond kwam; de knapen gingen op hunne
plaatsen zitten; de vader met het witte schort

posteerde zich bij den ketel; zijn beide helpsters

stonden achter hem; de haverpap werd rond-
gedeeld en een lang gebed over den korten maal-

tijd uitgesproken. De haverpap verdween, de
knapen fluisterden onder elkander en wenkten
Olivier, terwijl zijne naaste buren hem met elle-

boogstooten aan het getrokken lot herinnerden.

Olivier had honger als een wolf en was onbe-
vreesd van ellende, hij stond derhalve op, ging
met zijn kommetje en lepel naar den vader,

en vroeg, zelf over zijne stoutheid eenigszins

beteuterd

:

„Mijnheer, mag ik u nog om wat meer ver-

zoeken?"
De vader was een gezond, zwaarlijvig man,

maar werd bij deze woorden zeer bleek; hij keek

vol verbazing eenige seconden op den kleinen

muiter neder, en hield zich aan den ketel vast.

De helpsters waren van verwondering, en de

jongens van vrees, als versteend.

„Wat?" vroeg de vader ten slotte, met eene
nauwelijks hoorbare stem.

„Mag ik nog om wat meer verzoeken, mijn-

heer?" herhaalde Olivier.

De vader wierp hem met den potlepel naar

het hoofd, pakte hem bij den kraag, en riep

luide om den bode.

De regenten hadden juist eene plechtige ver-

gadering, toen Bumble in groote opgewonden-
heid de zaal binnenstormde en, den man op den

hoogen stoel toesprekende, zeide:

„Mijnheer Limbkins, ik verzoek u om ver-

schooning: — Olivier Twist heeft om meer
gevraagd!"

Er ontstond eene algemeene opschudding, en

op ieders aangezicht was schrik en ontsteltenis

te lezen.

„Meer?" herhaalde Limbkins. „Wees be-

daard, Bumble, en geef mij een duidelijk ant-

woord. Heeft de jongen om meer gevraagd, nadal

hij zijn avondeten ontvangen had?"
„Dat deed hij," antwoordde Bumble.
„Die jongen komt nog aan de galg," riep de

man met het witte vest uit, het is zeker, dat

die jongen nog aan de galg komt."
Niemand kwam op tegen de meening van den

profeet, doch er ontstonden levendige debatten;

Olivier werd voorloopig in een hok opgesloten,

en den volgenden morgen werd er een bekend-

making aan de voordeur geplakt, waarbij eene
belooning van vijf pond sterling werd uitgeloofd

aan hem, die Olivier Twist uit het gesticht zou

nemen; met andere woorden, vijf pond en Olivier

Twist werden aan iederen man of aan iedere

vrouw aangeboden, die hem als leerjongen voor
een of ander ambacht verlangde.

„Van niets ben ik in mijn leven meer over-
tuigd," zeide de man met het witte vest des
anderen daags, toen hij aan de voordeur klopte

en de bekendmaking las, „dan dat deze jongen
nog eenmaal aan de galg komt."

Daar men uit het vervolg dezer geschiedenis
zien zal, of de man met het witte vest gelijk

had of niet, zou ik aan hare belangrijkheid te

kort doen (aangenomen, dat die belangrijk zij),

indien ik nu reeds wilde verhalen, of het leven

van Olivier Twist zulk een geweldig uiteinde

had of niet.

III.

HOE OLIVIER TWIST OP HET PTJNT STAAT, EENE
i
BETREKKING TE KRIJGEN, DIE ECHTER NIET ZEER

WINSTGEVEND ZOU GEWEEST ZIJN.

Gedurende eene week na de afschuwelijke mis-
daad van iets meer gevraagd te hebben, bleef

|

Olivier nog in het donkere en eenzame vertrek

opgesloten, werwaarts de wijsheid en goedertie-

renheid der regenten hem hadden verwezen. Er
bestaat wel eenige grond om te vermoeden, dat,

indien hij eenigen eerbied bij zich had voelen
opkomen voor de profetie van den heer met het

witte vest, hij diens roem als profeet voor altijd

zou gevestigd hebben, door namelijk het eene
einde van zijn zakdoek aan een haak in den muur
te binden, en zich aan het andere op te hangen.
De uitvoering van deze daad lag evenwel deze
hinderpaal in den weg, dat, ten gevolge eener
uitdrukkelijke verordening, door de regenten na
eene plechtige vergadering en rijp beraad uit-

gevaardigd, de zakdoek, als een voorwerp van
weelde voor altijd aan de neuzen der armen was
onttrokken geworden. Nog grooter hinderpalen
waren Olivier's jeugd en zwakheid. Slechts bit-

tere tranen schreide hij gedurende den dag, en
wanneer de lange en bange nacht kwam, hield hij

de kleine handjes voor de oogen, om de duisternis

niet te zien, kroop dan in een hoek, waar hij

trachtte in te slapen, sprong echter gedurig vol

schrik en beving weer op, en drong dan al

dichter en dichter tegen den muur aan, alsof het

voelen van de harde, koude oppervlakte er van
eene beveiliging was tegen de eenzaamheid en

duisternis die hem omringden.
De tegenstanders van het aangenomen „stelsel"

moeten niet gelooven, dat Olivier gedurende zijne

eenzame opsluiting verstoken bleef van het nut

der beweging, van het genoegen der samenleving

of van de weldaden en den troost van den gods-



dienst. Wat de lichaamsbeweging betreft het was
hem vergund zich iederen morgen, en terwijl er

eene buitengewone koude heerschte, onder de
pomp op de plaats van het gesticht, te wasschen,
onder het toezicht van mijnheer Bumble, die,

door een gepast gebruik van zijn stok, voor eene
behoorlijke doorstraling van het bloed zorgde,
opdat Olivier geene verkoudheid zou opdoen.
Ook aan gezelschap ontbrak het hem niet: om
den anderen dag werd hij in de zaal gebracht,
waar de kinderen spijsden, en hij, tot voorbeeld
en waarschuwing van de anderen, gezellig werd
afgerost. En zoo ver was het er vandaan, dat
men hem de vertroostingen van den godsdienst
zou onthouden, dat men hem eiken avond, wan-
neer gebeden werd, in dezelfde zaal bracht, om
ter zijner stichting het gebed der kinderen aan
te hooien. In dit gebed werd de Lieve Heer
onder anderen gesmeekt, om de kinderen goed,
deugdzaam, tevreden en gehoorzaam te maken,
hen voor de zonden en vergrijpen van Olivier
Twist te bewaren, die overigens, ter waarschuwing
van allen, in het gebed werd voorgesteld als een
toonbeeld van al wat boos is.

Op zekeren morgen nu, terwijl er nog geene
de minste verandering in deze gunstige lotsbe-

schikking van Olivier gekomen was, ging Oam-
field, de schoorsteenveger, door de straat, waar
het armhuis lag, en dacht over middelen na,
welke hij in het werk moest stellen om zijne

achterstallige huurpenningen, waarop zijn huis-
heer zeer ernstig aandrong, te kunnen betalen.
Hij kon, hoe nauwkeurig hij ook alles in reke-
ning bracht, niet meer bij elkander brengen dan
vijf pond sterling, en in eene soort van arith-

metische wanhoop, sloeg hij eens zich zelven
voor het hoofd, en dan weer moest zijn ezel het
ontgelden, toen hem eensklaps de aankondiging,
aan de deur van het armhuis geplakt, in het oog
viel. „Ho!" riep Oamfield zijn ezel toe.

Deze echter scheen in diepe gedachten ver-

zonken te zijn. Wellicht berekende hij, of hij

op één of twee koolstronken zou worden onthaald,
wanneer hij de twee zakken met roet, waarmede
het karretje geladen was, ter plaatse hunner
bestemming zou gebracht hebben. Althans, hij

sloeg geen acht op het kommando zijns meesters,
maar stapte voort.

Baas Oamfield braakte een woesten vloek uit

tegen zijn ezel in 't algemeen, maar meer in

't bijzonder tegen zijne oogen, liep hem na, en
gaf hem een slag op den kop, die hem zonder
twijfel den schedel zou verbrijzeld hebben, wan-
neer het geen ezelsschedel geweest was ; hij greep
den teugel en trok het dier toen met een hevi-
gen ruk aan den bek, bij wijze om het op eene
zachte manier te herinneren, dat het zijn eigen
meester niet was, en deed het dier toen om-
draaien. Toen gaf hij den ezel nog een slag tegen
den kop, juist sterk genoeg om hem te verdooven,
tot zijn baas terugkwam. Deze schikkingen ge-

maakt hebbende, ging hij voor de deur staan om
de aankondiging te lezen.

De heer met het witte vest stond juist aan
de deur, met de handen op den rug geslagen,
nadat hij in de vergaderzaal eenige zijner diep-
zinnige denkbeelden had geuit. Hij was getuige
geweest van de kleinen twist tusschen Gamfield
en zijn ezel, en glimlachte toen de man voor de
deur bleef staan om de aankondiging te lezen,

want hij begreep al aanstonds, dat dit juist een
leermeester was zooals Olivier Twist er een

I

noodig had; Oamfield glimlachte ook, terwijl hij

(

de aankondiging las, want vijf pond was juist

de som, die hem ontbrak, en de jongen, die op
den koop toegegeven werd, moest, daar Oamfield
het „voeding-stelsel" van het armhuis kende,
zeer klein en schriel, en daardoor bijzonder ge-
schikt zijn voor de nieuwerwetsche schoorstee-
nen. Hij spelde de aankondiging van het eerste
tot het laatste woord nog eens over, sloeg toen
als een teeken zijner nederigheid zijn pelsmuts
aan en sprak den heer met het witte vest tos:

„Men wil hier een jongen een ambacht laten

Ieeren?"

„Ja, vriend," antwoordde de man met het
witte vest, terwijl hij vriendelijk lachte.

„Wanneer men hem een aangenaam en ge-
makkelijk ambacht wil laten Ieeren, dan beveel
ik u het achtbare schoorsteenvegers-ambacht aan;
ik heb een leerjongen noodig, en ben bereid om
dezen hier tot mij te nemen."
„Kom binnen," antwoordde de heer met het

witte vest. Gamfield ging eerst nog eens naar
zijn ezel, gaf hem nog een slag op den kop, en
rukte hem met den teugel aan den bek, opdat
het beest gedurende zijne afwezigheid niet zou
wegloopen; toen volgde hij den heer met het
witte vest in de kamer, waar Olivier dezen voor
het eerst gezien had.

„Het is een morsig ambacht," zeidc mijnheer
Limbkins, toen Oamfield zijn wensch had te ken-
nen gegeven.

„Er zijn voorbeelden van, dat jongens in de
schoorsteenen gestikt zijn," merkte een ander
heer aan.

„Ja, maar dat komt daar vandaan, dat men
het stroo eerst nat maakt, dat men in den schoor-
steen laat branden om de jongens naar beneden
te doen komen," antwoordde Oamfield. „Dat
geeft rook en geen vuur, en rook alleen brengt
den jongen niet naar beneden, maar doet hem
slechts insluimeren, en dat is 't juist wat hem
lijkt, de jongens zijn zoo lui, zoo koppig, mijne
heeren, en men kan ze niet spoediger naar be-
neden krijgen, dan door in den schoorsteen een
goed vuurtje aan te leggen. Het is dikwijls zelfs

eene weldaad voor hen, want als zij soms in den
schoorsteen blijven vastzitten, en het vuur hunne
beenen wat al te warm blakert, dan spartelen
zij zoolang, tot zij weder vrij zijn."

Deze uitlegging scheen den heer met het witte
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vest recht vroolijk te maken, doch zijne opge-
ruimdheid werd spoedig door een blik van mijn-
heer Limbkins onderdrukt. De regenten spraken
vervolgens eenige oogenblikkcn met elkander,
doch zoo zacht, dat men slechts nu en dan de
woorden „uitgaven besparen," — „het gedrukte
bericht zal openbaar worden," kon hooren, en
wel, omdat zij herhaalde malen met zoo grooten
nadruk werden gesproken.

Eindelijk hield men op met fluisteren, de regen-
ten namen hunne plaatsen weder in, de gezich-
ten namen weer eenc achtbare plooi aan, en
Limbkins sprak:

muts in de handen om, en verwijderde zich

langzaam van de tafel.

„Gij wilt mij dus den jongen niet geven, mijne
heeren?" zeide Gamfield, terwijl hij bij de deur
bleef staan.

„Neen," antwoordde Limbkins, „tenzij gij u,

omdat het een morsig ambacht is, met iets min-
der dan vijf pond vergenoegt."

Gamfield's gelaat heldert weer op, en hij treedt
met vlugge schreden naar de tafel terug.

„Welnu, mijne heeren, wat \vi:t gij dan geven?
— Kom, wees niet te hard tegen een arm man.
Wat wilt gij geven?"

,BR 16 IETS MEDE TE VERDIENEN, EN HIJ WEES MET DEN STOK NAAR DE AANKONDIGING
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„Wij hebben over uw voorstel beraadslaagd en
vinden dit niet aannemelijk."

„In het geheel niet," zeide de heer met het
witte vest.

„Volstrekt niet," voegden de overige leden er bij.

Daar Gamfield toevallig den naam had, dat hij

al drie of vier jongens had doodgeranseld, kwam
't bij hem op, dat de regenten het soms, in eene
onverklaarbare gril, in hun hoofd gekregen had-
den, dat deze vreemde omstandigheid van in-

vloed was op hun gevoelen. Dit zou, wel is waar
tegen hunne gewone wijze van handelen gestre-
den hebben; maar daar hij persoonlijk niet kon
wenschen, dat het bedoelde gerucht weer ver-
levendigd werd, draaide hij eenige malen zijne

„Ik zou zeggen, dat drie pond wel genoeg is,"

zeide Limbkins.
„Dat is nog tien schellingen te veel," merkte

de heer met het witte vest aan.

„Kom," zeide Gamfield, „zegt vier pond, mijne
heeren; zegt vier pond, en gij zijt voorgoed en
we! van den jongen verlost. Slaat maar toe, mijne
heeren."

„Drie pond tien schellingen," antwoordde
Limbkins vast."

„Wel, ik wil het verschil deelen, mijne hee-
ren," drong Gamfield aan. „Drie pond, vijf-

tien !"

„Geen penning meer," was het vaste ant-

woord van Limbkins.



„Gij zijt wanhopig hard tegen mij," zeide Gam-
field besluiteloos.

„Bah, non-sens," zeide de man met het witte

vest, „neem hem maar, onnoozele guit: zelfs

zonder eenige toelage zoudt gij hem nog goed-
koop genoeg hebben. Het is juist een jongen voor

U. Nu en dan heeft hij den stok noodig, dat zal

hem goeddoen; zijn onderhoud zal u niet veel

kosten, want, zoolang hij leeft, is zijne maag
nooit overladen geweest! Ha! ha! ha!"
Met een schalkschen blik onderzocht Oamfield

alle om de tafel aanwezige gezichten, en daar hij

op allen een glimlachje bespeurde, begon hij zelf

mede te glimlachen. De koop werd gesloten, en
Bumble ontving den last om Olivier Twist, en
het contract waarbij deze aan Gamfield werd
overgeleverd, nog denzelfden dag aan den ste-

delijken raad aan te bieden, om goedgekeurd en

geteekend te worden.
De kleine Olivier werd derhalve tot zijne groote

verwondering uit zijne gevangenis verlost, en
kreeg last om schoone kleeren aan te trekken.

Nauwelijks was deze ongewone bezigheid ver-

richt, of Bumble bracht hem eigenhandig een
kommetje met haverpap, benevens het Zondags-
rantsoen van vier en een achtste lood brood.

Bij dit geducht gezicht begon Olivier bitter te

weenen, want hij meende — en die meening
was niet zoo onnatuurlijk, — dat de regenten

besloten hadden hem om deze of gene reden te

laten slachten, daar het hun anders niet in den
zin kon komen, hem zoo vet te mesten.

„Schrei uwe oogen niet rood, Olivier, maar
eet en wees dankbaar," zeide mijnheer Bumble
op een plechtigen toon. „Gij gaat een ambacht
leeren, Olivier!"

„Een ambacht?" vroeg het kind bevende.

„Ja, Olivier," antwoordde Bumble. „Die goede
en gezegende heeren, die als vaders jegens u
handelen, wijl gij geen vader hebt, willen u een
ambacht laten leeren, u in de wereld zenden en
een man van u maken, alhoewel zulks aan de ge-

meente drie pond tien schellingen kost! — Drie

pond ' tien schellingen, hoort gij, Olivier! —
zeventig schilling! — honderd en veertig s i x-

pences! — en dat alles voor een ondeugenden
weesjongen, dien niemand kan liefhebben!"

Toen Bumble zweeg, om nieuwen adem te

scheppen, na deze op een deftigen en plechtigen

toon uitgesprokene woorden, rolden Olivier de
tranen langs de wangen en hij snikte overluid.

„Kom, Olivier," vervolgde Bumble wat minder
deftig, want het streelde zijn gemoed, toen hij

zag welk eene uitwerking zijne welsprekendheid
had teweeggebracht, „kom, Olivier, wisch de tra-

nen af met de mouwen van uw buis, en laat ze

niet in de haverpap rollen, dat zou te dwaas zijn."

Het was zeker, dat er weer water genoeg in was!
Op den weg naar den stedelijken raad zeide

Bumble tot den knaap, dat hij niets anders be-

hoefde te doen dan er zeer tevreden uit te zien,

en wanneer een der heeren hem vragen mocht,
of hij een ambacht wilde leeren, dit met ja te

beantwoorden. Olivier beloofde dit alles in acht

te zullen nemen, vooral daar Bumble hem te

verstaan gaf, dat het in 't geheel niet te zeggen
was hoe slecht het met hem zou afloopen, wan-
neer hij niet deed wat hij hem gezegd had. Toen
zij op het raadhuis waren aangekomen, werd
Olivier in een kamertje gesloten en door Bumble
aangemaand, daar rustig te blijven totdat hij hem
weer zou komen halen.

Met een kloppend hart wachtte de knaap een
half uur lang, toen Bumble zijn hoofd zonder den
opgetoomden hoed door de deur stak en met
luiderstemme zeide:

„Kom nu maar binnen bij de heeren, beste

Olivier;" doch toen hij deze zoete woorden ge-

sproken had, zette hij een grimmig en dreigend
gelaat en vervolgde zacht: „denk aan hetgeen
ik u gezegd heb, jonge schavuit!"

Olivier zag den heer Bumble bij deze eenigs-

zins tegenstrijdige woorden onschuldig aan; doch
deze heer liet hem den tijd niet, zijne opmer-
king te uiten, maar bracht hem oogenblikkelijlk

in eene aangrenzende kamer, waarvan de deur
openstond. Het was een ruim vertrek met een
zeer groot venster: achter een lessenaar zaten

twee oude heeren met gepoeierde hoofden; een
der heeren las in een nieuwsblad, terwijl de
ander met behulp van een schildpadden bril,

een voor hem liggend stuk perkament onder-

zocht. Limbkins stond aan de eene zijde, Gam-
field met een gewasschen gezicht aan de andere
zijde van den lessenaar, terwijl drie andere hee-

ren, met kaplaarzen aan, deftig op en neer

wandelden.

De oude heer met den bril scheen langzamer-
hand over het perkament in te dutten, en er

ontstond eene kortstondige stilte, toen Olivier

door mijnheer Bumble voor den lessenaar ge-

bracht was.

„Dit is de jongen, edelachtbare," zeide Bumble.
De oude heer, die de courant las, zag een

oogenblik op en trok den anderen heer even aan

de mouw, waarop deze ontwaakte.

„O, is dat de jongen?" vroeg de oude heer.

„Dat is hij, mijnheer", antwoordde Bumble.
„Maak uw compliment, lieve jongen."

Olivier herstelde zich en maakte eene buiging

zoo goed als hij kon. Hij was juist bezig, terwijl

hij de oogen op beide gepoeierde hoofden geves-

tigd hield, er over na te denken, of alle stads-

raden met zulk wit stof op het hoofd ter wereld

kwamen en juist daarom stadsraden zijn.

„Wel, ik vooronderstel, dat hij schoorsteen-

veger wenscht te worden?" vroeg de oude heer.

„Hij is er verzot op, edelachtbare," antwoordde
Bumble, terwijl hij den armen Olivier heimelijk

eene kneep gaf, ten einde hem duidelijk te maken,
dat het beter voor hem was om niet te zeggen,

dat hij er niet verzot op was.
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„Hij wil dus volstrekt schoorsteenveger wor-
den?" vervolgde de oude heer.

„Wanneer men hem bij eenig ander ambacht
plaatste, zou hij den volgenden dag daarvan
wegloopen, edelachtbare," antwoordde de heer
Bumble.

„En die man zal zijn meester zijn? — Gij,

mijnheer, zult gij hem goed behandelen, en hem
in alles verzorgen; wilt gij dat?" vroeg de oude heer.

„Wanneer ik zeg: ik wil, dan wil ik ook,"
antwoordde Gamfield kribbig.

„Gij spreekt ruw, vriend, maar gij schijnt mij
toe, een rechtschapen man te zijn," vervolgde
de oude heer, terwijl hij zijn bril naar Gamfield
richtte, op wiens galgentronie de uitdrukking
van groote wreedheid te lezen stond. Maar de
oude heer was half blind en half kindsch, en
hij kon dus niet bemerken wat voor ieder ander
duidelijk was.

„Dat vertrouw ik te zijn," zeide Gamfield met
een loenschen blik.

„Ik twijfel er niet aan, vriend," vervolgde de
oude heer, terwijl hij" zijn bril wat vaster op den
neus plantte en naar den inktkoker zocht.

Dit was een hachelijk oogenblik voor Olivier.

Wanneer de inktkoker op de plaats gestaan had,
waar de oude heer hem meende te vinden, dan
zou hij zijn pen er in gedoopt en het contract

onderteekend hebben, en Olivier zou terstond

medegesleept zijn. Daar echter de inktkoker vlak

voor zijn neus stond, zocht hij dien natuurlijk

overal op den lessenaar, zonder hem te vinden,
en toen hij onder het zoeken toevallig over den
lessenaar heen zag, ontwaarde hij het bleeke,

verschrikte gelaat van Olivier, die, in spijt van
alle waarschuwende blikken en ribstooten var,

den heer Bumble, het werkelijk schrik inboe-

zemend voorkomen van zijn aanstaanden leer-

meester met zooveel angst en vrees aanstaarde,

dat zelfs een half blinde stadsraad het merken
moest.

De oude heer legde de pen neder en zag beur-

telings Olivier en den heer Limbkins aan, die

met een onverschillig gelaat een snuifje nam.
„Mijn jongen!" zeide de oude heer, terwijl hij

zich over den lessenaar boog. — Olivier ontstelde

en dit kan hem niet euvel worden genomen,
want deze woorden werden op een vriendelijken

toon uitgesproken, en bij ongewone klanken kan
men licht schrikken. Hij beefde en barstte in

tranen los.

„Mijn jongen," zeide de oude heer, „gij ziet

er zoo bleek en angstig uit. Wat scheelt u? —
Ga gij een weinig op zijde, bode," voegde de
andere oude heer er bij, terwijl hij de courant
nederlegde en den knaap met deelneming be-
schouwde. „Spreek, jongen; zeg ons wat u
scheelt, en heb geen vrees."

Olivier viel op de knieën, vouwde zijne han-
den, en smeekte om toch maar weer in de don-
kere kamer gebracht te worden, — weer honger

te lijden en geslagen, ja doodgeslagen te worden,
liever dan met die verschrikkelijken man te

moeten medegaan!
„Wel, wel!" riep Bumble, terwijl hij oogen

en handen plechtig ten hemel richtte, „van alle

leugenaars en bedriegers, die ik ooit onder de
weesjongens gekend heb, is deze wel de onbe-
schaamdste!"

„Zwijg, bode," riep de andere oude heer uit,

toen Bumble lucht gegeven had aan zijne ver-
ontwaardiging.

„Met uw verlof," vervolgde Bumble, die niet

gelooven kon, dat deze woorden tot hem gericht
waren, „meent de heer stadsraad mij?"

„Ja, u beveel ik te zwijgen."
Bumble stond als versteend van verbazing. Een

bode den mond houden!. Eene moreele omwen-
teling!

De oude heer met het schildpadden bril zag
zijn collega aan, die veelbeteekenend knikte.

„Wij kunnen dit contract niet teekenen,"
vervolgde de oude heer, terwijl hij het perkament
ter zijde schoof toen hij gesproken had.

„Ik hoop niet," stotterde de heer Limbkins,
„dat de achtbare stadsraad, bloot op het getui-
genis van een kind, gelooven zal, dat de regenten
van het weeshuis zich schuldig gemaakt hebben
aan eene onwaardige handeling?"

„Het is hier de plaats niet om hierover te

handelen," antwoordde de oude heer scherp.

„Men voere den knaap naar het armhuis terug
en behandele hem goed; hij schijnt daaraan be-
hoefte te hebben."
Nog dien zelfden avond verzekerde de heer

met het witte vest stellig en bepaald, dat Olivier
nog eenmaal, niet alleen opgehangen, maar ge
vierendeeld zou worden. Bumble schudde beden-
kelijk het hoofd, en zeide, dat hij wenschte, dat
het Olivier goed mocht gaan, waarop Gamfield
antwoordde, dat hij wenschte den knaap nog
eenmaal te zullen krijgen, hetwelk, alhoewel
hij overigens in alles met den bode instemde, een
geheel tegenovergestelde wensch scheen te zijn.

Den volgenden morgen werd aan het publiek
weer bekend gemaakt, dat Olivier Twist „te
koop" was, en dat men vijf pond wilde uitbe-

talen aan hem, die bezit van hem wilde nemen.

IV.

OLIVIER ERLANGT EENE ANDERE BESTEMMING EN
TREEDT HET OPENBARE LEVEN IN.

In voorname familiën is het een vrij algemeen
gebruik, om den zoon, voor wien men geene
voordeelige broodwinning vinden kan, naar zee
te zenden. Ook de regenten van het armhuis
dachten aan dit wijs en heilzaam voorbeeld, en
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beraadslaagden of 't niet het beste zou zijn, Oli-

yier Twist te doen op een kleinen koopvaarder
in een of andere ongezonde haven. Het alge-

meen gevoelen was, dat dit het beste was wat
men met mogelijkheid met hem kon doen, daar
't waarschijnlijk was, dat de schipper hem in eene
vroolijke luim op zekeren dag na den eten zou
doodranselen, of dat hij hem met eene staaf ijzer

de hersens te pletteren zou slaan: beiderlei soort
van tijdverdrijf is, zooals men vrij algemeen weet,
eene geliefkoosde en gewone uitspanning onder
de heeren van dien stand. Hoe meer de regen-
ten de zaak uit dit gezichtspunt beschouwden,
des te menigvuldiger schenen de voordeden van
dezen stap te zijn; zij kwamen dus tot het be-
sluit, dat de eenige weg, om krachtdadig voor
Olivier te zorgen, daarin bestond, om hem on-
verwijld naar zee té zenden.

Bumble werd belast met het inwinnen van
informatiën, of niet een scheepskapitein, of
iemand anders, een scheepsjongen zonder een
enkelen vriend noodig had. Juist kwam hij terug,
om verslag van zijne zending te geven, toen hij

bij de deur geen minder gewichtig persoon aan-
trof dan Sowerberry, den gemeente-lijkbezorger
en kistenmaker.

Sowerberry was een groot, zwaar en sterk man,
in eene kale zwarte kleeding, met gestopte wol-
len kousen van dezelfde kleur, en schoenen die
er aan beantwoordden. Zijne gelaatstrekken waren
van nature niet zeer opgeruimd, doch hij hield
wel van een grapje. Zijn tred was veerkrachtig
en zijn gelaat duidde inwendig genoegen aan,
toen hij op Bumble toetrad en hem hartelijk de
hand schudde.

„Ik heb de twee vrouwen die dezen nacht ge-
storven zijn, de maat genomen, mijnheer Bum-
ble," zeide de kistenmaker.

„Gij zult uw fortuin nog maken, Sowerberry,"
merkte de bode aan, terwijl hij duim en wijs-
vinger in de hem door den lijkbezorger gepre-
senteerde snuifdoos dompelde, die in den vorm
eener doodkist gemaakt was. „Gij zult nog rijk

worden," herhaalde Bumble en klopte den lijk-

bezorger vriendschappelijk met zijn wandelstok
op den schouder.

„Denkt gij?" antwoordde de kistenmaker op
een toon, die de waarschijnlijkheid van deze ge-
beurtenis half bevestigde, half bestreed. „De
regenten betalen niet zeer royaal, mijnheer
Bumble."

„Daarentegen zijn ook de doodkisten klein,"
zeide de bode, terwijl hij zijn gelaat in zooverre
tot een lachje vertrok als zijne waardigheid dit

toeliet.

Sowerberry gevoelde zich hierdoor zeer ge-
streeld en lachte lang en luid, en zeide ein-

delijk: „Nu ja, het valt niet te ontkennen, dat
sedert het nieuw ingevoerde voedingsstelsel, de
kisten iets smaller en minder hoog zijn dan vroe-
ger; maar een redelijk winstje komt ons toch

toe. Goed hout is een duur artikel, mijnheer
Bumble, en de ijzeren handvatsels komen alle

door het kanaal van B i r m i n g h a m."
„Nu, ieder bedrijf heeft zijne uitschotten, en

eene redelijke winst is dus geoorloofd," zeide

Bumble.

„Natuurlijk, natuurlijk," antwoordde de lijk-

bezorger; „ik heb echter tegen ééne zwarigheid
te kampen, namelijk, dat de grootste en sterk-

ste lieden meestal het spoedigst mijne diensten
noodig hebben; dat wil zeggen: dat de personen,
die aan een beter leven gewoon waren, wanneer
zij in het huis komen, het eerst sterven, en gij

moet bekennen, mijnheer Bumble, dat drie of
vier duim meer hout dan waarop men gerekend
had, eene aanmerkelijke daling in de winst ver-

oorzaken, vooral wanneer men een huisgezin te

onderhouden heeft."

Daar deze woorden van Sowerberry de licht te

verontschuldigen spijt over eene ondervondene
teleurstelling verraadden, en Bumble gevoelde,
dat de geheele zaak het gesticht niet tot eere
verstrekte, vond deze het beter, aan het gesprek
eene andere wending te geven. Daar Olivier Twist
even te voren het onderwerp zijner overpeinzin-
gen was geweest, begon hij over dezen te spreken.
„A propos, kent gij niemand, die een leerjon-

gen noodig heeft? Wij hebben hier in huis een
knaap, die, als ik het zoo zeggen mag, ons tot

last is. — Er is iets mede te verdienen," en hij

wees met den stok naar de aankondiging op de
deur en sloeg driemaal op de woorden „vijf

pond," welke met groote letters gedrukt waren.
„Hm!" antwoordde de lijkbezorger, terwijl hij

Bumble aan de geborduurde opslagen van zijn

livrei-rok trok, „daar wilde ik juist met u over
spreken. Gij weet — sakkerloot, wat is dat een
mooie knoop, mijnheer Bumble; daar heb ik

vroeger nooit zoo op gelet."

„Dat denk ik!" antwoordde de bode, terwijl

hij met welgevallen op de groote metalen knoo-
pen nederzag, die zijn rok versierden. „Het wa-
pen er op is volkomen gelijk aan dat van het
stadszegel, — de barmhartige Samaritaan, die

den zieken en gewonden man verpleegt. Op het
laatste nieuwjaar ontving ik ze van de regenten
ten geschenke, Sowerberry, en indien mijn ge-
heugen mij niet bedriegt, droeg ik dezen rok
voor de eerste maal toen wij den armen koop-
man opnamen, die 's nachts hier voor de deur
gestorven was."

„Ik herinner het mij," zeide de lijkbezorger.

„De uitspraak der Jury was: „gestorven van
koude en gebrek aan de noodigste levensbe-

hoeften;" was het niet zoo?"
Mijnheer Bumble knikte.

„En de gezworenen voegden er, meen ik, bij,"

vervolgde de lijkbezorger, „dat, indien de regen-
ten van het huis..."

„Stil!" viel Bumble hem in de rede. „Zotte-
klap! — Indien de regenten op al den non-sens



wilden acht geven, wat onwetende gezworenen
zeggen, dan zouden zij de handen vol hebben."

„Ongetwijfeld," meende de lijkbezorger.

„Gezworenen," zeide Bumble, terwijl hij zijn

stok met kracht omvatte, zooals hij gewoon was
te doen wanneer hij driftig werd, „zijn onbe-
schaafde, onwetende, kruipende ellendelingen."

„Dat zijn zij," luidde het bevestigend antwoord
van Sowerberry.

„Zij verstaan van wijsbegeerte en staathuis-

houdkunde niet zooveel," en hij knipte verach-

telijk met de vingers.

„Meer niet," bevestigde de lijkbezorger.

„Ik veracht hen," vervolgde de bode, wiens

gelaat bloedrood werd.

,,lk ook," antwoordde de kistenmaker.

„Ik wenschte wel eens eene jury van die onaf-

hankelijke soort een dag of veertien daar bij ons
in huis te hebben," zeide de bode; „het reglement

en de verordeningen van het bestuur zouden haar

weldra onderdanig maken."
„Daar is niet aan te twijfelen," zeide de lijk-

bezorger met een glimlachje, om den toorn van
den verontwaardigden gemeente-ambtenaar een

weinig te bedaren.

Bumble nam zijn opgetoomden hoed van het

hoofd en haalde er een doek uit, waarmede hij

het zweet van zijn gelaat veegde, want hij was
driftig geworden, zette vervolgens den hoed weer
op en zeide op een zachter toon tot den kisten-

maker: „Hoe staat het nu met den jongen?"
„Wel!" antwoordde deze, „gij weet, mijnheer

Bumble, dat ik veel betaal in de armenbelasting.

Daar ik nu zooveel voor de armen geef, meen
ik ook het recht te hebben om zooveel mogelijk

van hen te ontvangen; ik wil dus dien jongen

wel nemen.
Aanstonds nam Bumble den kistenmaker onder

den arm, en bracht hem in huis en voor de

regenten. Men was het spoedig eens, dat Sower-
berry Olivier dien zelfden avond met zich nemen
zou „om te probeeren", dat wil zeggen, dat,

wanneer de meester na een korten termijn vindt,

dat de jongen genoeg kan werken zonder te veel

te kosten van eten, hij, de meester hem voor een

zeker aantal jaren neemt, en met hem kan han-

delen zooals hij verkiest.

Toen Olivier voor de regenten gebracht werd
en men hem meldde, dat hij nog denzelfden

avond als leerjongen bij een kistenmaker zou

komen, en dat, wanneer hij zich ooit over zijn

toestand beklaagde of in het weeshuis terug-

keerde, men hem dan naar zee zou sturen, om
daar of te verdrinken, of doodgeranseld te wor-

den, hetwelk een van beide gebeuren moest, —
toonde hij zoo weinig aandoening, dat de regen-

ten hem eenparig voor een verstokten jongen

booswicht verklaarden en den bode gelastten,

hem oogenblikkelijk weg te brengen.

Schoon het zeer natuurlijk was, dat de heeren

regenten van het armhuis, door het geringste

|

blijk van gevoelloosheid, bij wien het ook zijn

mocht, getroffen en verwonderd waren, zoo had-

den zij toch in dat geval geheel en al ongelijk.

< Het was hier eenvoudig de zaak, dat Olivier in

plaats van te weinig, eerder te veel gevoel bezat,

en dat hij mooi op weg was om voor al zijn leven

tot een staat van dierlijke domheid en gevoel-

! loosheid te vervallen, door de slechte behande-
ling, die men hem had doen ondergaan. Hij

hoorde de aankondiging zijner nieuwe bestem-

ming stilzwijgend aan, en toen men hem zijne

pakkage gegeven had, — welke niet zeer zwaar
woog, daar zij in een bruin stuk papier gewik-

keld was en ongeveer een half voet lang en breed,

en drie duim dik was, — trok hij zijne muts over

: de oogen, vatte nog eenmaal, evenals bij eene

vroegere wandeling, de panden van Bumble's
rok, en werd door dezen waardigheidsbekleeder

naar een nieuw tooneel van lijden gevoerd.

Een tijdlang trok Bumble den armen Olivier

met zich voort, zonder acht op hem te slaan of
! een woord met hem te wisselen ; want de bode
droeg het hoofd zeer hoog, zooals het een amb-
tenaar van zijn rang betaamt. Daar het een zeer

winderige dag was, werd Olivier door Bumble's
rokspanden bedekt, terwijl het groote vest en

de korte broek zich zeer in het voordeel van den
bode vertoonden. Eerst toen zij bijna de plaats

hunner bestemming bereikt hadden, vond Bumble
het geraden op den knaap neder te zien, om zich

te overtuigen of deze zich voordeelig voor zijn

nieuwen meester kon vertoonen. Op een bescher-

menden toon riep hij hem toe: „Olivier!"

„Ja, mijnheer," antwoordde een zachte en

bevende stem.

„Trek de muts wat uit de oogen en houd het

hoofd rechtop."

Hoewel Olivier deed wat hem bevolen was,

en schielijk met zijne vrije hand over de oogen
streek, hing er toch nog een traan aan de wim-
pers terwijl hij tot zijn geleider opzag, en toen

de sombere blik van Bumble op hem neerviel,

rolde de traan langs de wangen neder, die door

een tweeden en derden gevolgd werd. De knaap
trachtte ze vergeefs terug te houden of te ver-

bergen ; hij moest zijn gelaat met beide handen
bedekken en weende, tot hem de tranen door

de kleine magere vingers heenvloeiden.

Bumble bleef staan, wierp den knaap een boos-

aardigen blik toe en zeide: „Van alle ondank-

bare, boosaardige jongens, die ik ooit gekend
heb zijt gij..."

„O neen, neen, mijnheer," snikte Olivier, ter-

wijl hij de hand greep, die den welbekenden
stok hield, „neen, mijnheer, ik wil waarlijk

goed zijn; waarlijk, waarlijk, dat wil ik, mijn-

heer. Ik ben zulk een kleine jongen, mijnheer,

en zoo — zoo..."

„Wat zoo?" vroeg Bumble verwonderd.

„Zoo alléén, mijnheer, — zoo geheel alléén,"

kreet het kind. „Een ieder haat mij. O, mijnheer,



wees niet, ik bid u, wees niet boos op mij," én
Olivier drukte de hand tegen zijn hart en zag zijn

geleider aan met tranen van angst in de oogen.
De wanhopende en smeekende blik van Olivier

vervulde Bumble eenige seconden lang met ver-
wondering. Hij mompelde drie- of viermaal
„hm!" begon te hoesten, mompelde van: „die
lastige hoest," beval Olivier de tranen af te

drogen en stil te zijn, nam hem toen aan de
hand', en vervolgde zwijgend zijn weg.
De lijkbezorger en kistenmaker had juist zijne

luiken gesloten en was bezig, bij het flauwe licht

eener vetkaars, eenige bestellingen in zijn boek
op te teekenen, toen Bumble binnentrad.

„Ha, zijt gij het, mijnheer Bumbk!" riep

Sowerberry uit, terwijl hij van zijn boek opzag
en midden in een woord bleef steken.

„Niemand anders, Sowerberry," antwoordde
de bode. „Ik breng u den jongen." Olivier
maakte eene buiging.

„Zoo, is dat de jongen?" vroeg Sowerberry,
terwijl hij de kaars opnam om Olivier beter te

kunnen zien. „Juffrouw Sowerberry, beste, heb
de goedheid om een oogenblik hier te komen."

Juffrouw Sowerberry kwam uit een klein ver-

trek achter de werkplaats te voorschijn, en deed
zich voor als een klein, mager, ineengedrukt
vrouwtje, dat er vrij bij de hand uitzag.

„Beste," vervolgde Sowerberry op een eenigs-
zins onderdanigen toon, „dit is de jongen uit

het armhuis, van wien ik u gesproken heb."
Olivier maakte wederom eene buiging.

„Heer bewaar me," zeide zij, „wat is hij klein l"

„Ja, klein is hij," zeide Bumble, terwijl hij

den knaap een blik toewierp, als ware het zijne

schuld, dat hij niet groot was; „klein is hij,

dat is niet te ontkennen; maar hij zal nog wel
groeien, Juffrouw Sowerberry, hij zal nog wel
groeien."

„Dat zal hij ook," antwoordde de vrouw vinnig,

„maar van ons eten en drinken. Ik zie geen
heil in weeskinderen, dat doe ik niet, want zij

kosten altijd meer aan onderhoud dan zij waard
zijn; maar de mannen denken altijd, dat zij het
beter weten. Oa maar de trap af naar beneden,
klein geraamte!" Met deze woorden opende de
vrouw eene zijdeur, en bracht Olivier langs eene
steile trap in een donker, vochtig steenen ver-

trekje, dat zich voor het kolenhok bevond en
den naam van „keuken" droeg. Daar zat eene
morsige deerne, met neergetrapte schoenen en
blauwe wollen kousen, die zeer noodig hadden
om gestopt te worden.

„Hier, Charlotte," zeide juffrouw Sowerberry,
die Olivier naar beneden was gevolgd, „geef
den jongen wat van het koude eten, dat wij

hadden weggezet voor den hond, die nu, omdat
hij sedert dezen morgen niet thuis gekomen is,

niets hebben zal. Ik wil wedden, dat de knaap
niet zoo kieskeurig is, of hij zal het wel lusten, —
is het niet?"

Olivier, wiens oogen fonkelden toen hij van
eten hoorde spreken, en van begeerte brandde
om het op te peuzelen, zeide dat hij niet zoo
kieskeurig was, en men zette hem een bord voor

I met overblijfselen van allerlei spijizen.

Ik wenschte wel, dat een goed doorvoed
philosoof, in wiens buik eten en drinken in gal

verteren, wiens bloed ijs en wiens hart staal
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is, eens gezien had, hoe Olivier de lekkere beten
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verslond, welke de hond had versmaad; — één
ding zag ik echter nog liever, dat namelijk zulk

een wijsgeer zulk een gerecht met denzelfden
eetlust nuttigde.

„Zijt gij verzadigd?" vroeg eindelijk de vrouw,
toen Olivier's bord geheel en al leeg was. Zij

had hem met stille verbazing en vol huivering
voor zijn toekomenden eetlust aanschouwd.

Daar niets, dat eetbaar was, zich meer op
het bord bevond, beantwoordde Olivier de vraag
toestemmend.
„Oa dan mee," vervolgde juffrouw Sower-

berry, terwijl zij eene morsige lamp opnam en
hem weer de trap op voorging. „Uw bed is onder
de werkbank; gij geeft er niet om, midden tus-

schen doodkisten te moeten slapen, denk ik?

doch het is om het even of gij er slapen wilt

of niet, want op eene andere plaats kunt gij

niet slapen. Kom, houd mij niet den geheelen
nacht hier op."

Olivier talmde niet langer, maar volgde dee-

moedig zijne nieuwe meesteres.

V.

OLIVIER TREEDT IN BEN NIEUWEN MAATSCHAPPE-
LIJKEN KRING, WOONT VOOR DE EERSTE MAAL

IN ZIJN LEVEN EENE BEGRAFENIS BIJ, EN
VAT EEN ONGUNSTIG DENKBEELD VAN

ZIJNS MEESTERS BEDRIJF OP.

Toen Olivier zich alleen in de werkplaats van
den kistenmaker bevond, zette hij de lamp op
eene werkbank, en zag om zich heen met eene
kille huivering, die zelfs groote menschen niet

zouden hebben kunnen onderdrukken. Eene half

afgemaakte doodkist, die in het midden der

werkplaats op zwarte schragen stond, zag er

zoo schrikverwekkend en afzichtelijk uit, dat

telkens, wanneer hij de oogen op dat voorwerp
sloeg, den knaap de haren te berge rezen; hij

vreesde daaruit de een of andere gestalte te

zien rijzen, om hem van schrik krankzinnig

te maken. Langs den muur stonden lange rijen

van in eenerlei vorm gezaagde planken, die in

het schemerend licht op hooggeschouderde
spoken geleken, met de handen in den broek-
zak. Deksels van doodkisten, spaanders, blin-

kende schroeven en stukken zwart laken lagen
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over den vloer verstrooid. De muur achter de
werkbank was versierd met eene levendige voor-
stelling van twee lijkdragers met groote stijve

dassen, staande voor de deur van een sterfhuis,
naast eene met vier zwart bekleede paarden be-
spannen lijkkoets. De werkplaats was klein en
warm en als met lijklucht vervuld. Het plekje
onder de werkbank, waar men zijn nachtleger
gespreid had, zag er uit als een graf.

Het waren echter niet die schrikverwekkende
voorwerpen alleen, die Olivier tot treurigheid
stemden. Hij bevond zich alleen op eene vreem-
de plaats, en wij allen weten, hoe troosteloos en
verlaten men zich in een dergelijken toestand
soms gevoelt. De knaap bezat geene vrienden,
voor wie hij zorgen kon of die voor hem zorg-
den. Hij had de smart der scheiding niet onder-
vonden en voor zijn gevoelvollen geest zweefde
geen geliefd beeld. En toch was zijn gemoed vol,

en toen hij in zijne enge legerstede kroop,
wenschte hij, dat dit zijne doodkist ware, en dat
hij den kalmen en eeuwigen slaap op het kerk-
hof mocht gaan slapen, met het welige gras
liefelijk fluisterende boven zijn hoofd, en dat de
klank van de oude torenklok hem in zijn slaap

mocht streelen.

Reeds vroeg werd Olivier gewekt door een luid

geklop aan de deur van den winkel. Dit werd,
voordat hij zijne kleeren had aangetrokken, nog
wel twintigmaal met toenemende snelheid her-

haald. Toen hij eindelijk den grendel begon los

te maken, hield het schoppen op en eene stem
liet zich hooren.

„Maak open," riep de stem, die tot de beeneu
behoorde, welke tegen de deur geschopt hadden.

„Aanstonds, mijnheer," antwoordde Olivier,

terwijl hij den grendel wegschoof en den sleutel

omdraaide.

„Ben jij de nieuwe jongen?" vroeg de stem
door het sleutelgat.

„Ja, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Hoe oud ben je?" vroeg de stem verder.

„Tien jaar, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Dan zal ik je een pak ransel geven, als ik

binnenkom," zeide de stem, „maak er staat op,
werkhuisjongen." Na deze bemoedigende toe-

spraak begon de stem te fluiten.

Olivier had maar al te dikwijls ondervonden,
wat het is, een pak ransel te krijgen, dan dat
hij een oogenblik zou getwijfeld hebben, of de
eigenaar der stem zou, wie hij ook zijn mocht,
de belofte op de meest prompte wijze vervullen.

Met bevende hand trok hij de grendels terug en
opende de deur.

Olivier keek gedurende eenige seconden in de
straat rond, denkende, dat de onbekende, die

met hem door het sleutelgat gesproken had,
eenige schreden op en neer wandelde om zich

te verwarmen. Hij zag echter niemand dan een
dikken jongen, die voor het huis op een paal zat

en bezig was eene boterham te eten, die hij

met een knipmes in stukken van de grootte van
zijn mond sneed en met groote behendigheid
naar binnen sloeg.

Daar Olivier niemand anders zag aankomen,
vroeg hij ten slotte den jongen zeer vriendelijk:

„Met uw verlof, mijnheer, hebt gij geklopt?"
„Ja, ik!" antwoordde de jongen.
„Verlangt gij eene doodkist?" vroeg Olivier in

zijne onschuld verder.

Bij deze woorden keek de jongen verschrik-
kelijk kwaadaardig en zeide, dat Olivier en zeer
spoedig zelf eene noodig zou hebben, indien hij

zich zulke kwinkslagen met zijn meerderen ver-

oorloofde. „Gij weet zeker nog niet, wie ik ben,
werkhuisjongen?" vervolgde hij, van den paal
springende, met toenemende deftigheid.

„Neen, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Ik ben Noach Claypole," zeide de jongen,
„en gij staat onder mij. Neem de luiken af, luie

bengel." Met deze woorden diende mijnheer Clay-
pole hem een stomp toe, en trad met groote
deftigheid den winkel binnen. Het valt een jon-
gen met een dik hoofd, kleine oogen, een dom
gelaat, een lummelige houding, altijd moeielijk
er deftig uit te zien, maar dit valt nog moeielijker,
wanneer bij die persoonlijke hoedanigheden nog
komen een roode neus en gele vlekken, kennelijk

overblijfselen der kinderpokken.

Eerst toen Olivier de luiken had afgenomen
en — terwijl hij bezig was deze met veel moeite
naar eene binnenplaats te dragen, waar ze over-
dag bewaard werden — het ongeluk had, met
een er van eene ruit in te stooten, bood Noach
zich aan, om hem te helpen. Spoedig daarop ver-

schenen meester Sowerberry en zijne vrouw;
Olivier ontving „iets" voor de gebrokene ruit,

zooals Noach hem voorspeld had, en volgde
dezen in de keuken om te ontbijten.

„Kom hier bij 't vuur, Noach," zeide Char-
lotte. „Ik heb voor u een lekker stuk ham van
het ontbijt van den baas bewaard; Olivier, doe
de deur achter Noach toe, en neem wat daar
op dat bord ligt. Hier is je thee; ga er mede
op die kist zitten en haast je, want men heeft
je wellicht boven noodig. Begrepen?"

„Begrepen, werkhuisjongen?" herhaalde Noach
Claypole.

„Heere, Noach, wat ben je toch een rare snaak,"
zeide Charlotte, „Iaat den jongen toch met vrede."

„Och, wat dat betreft, hij wordt door geheel
de wereld „met vrede" gelaten. Noch zijn vader
noch zijne moeder bekommeren zich om hem;
alle zijne bloedverwanten hebben hem zijn eigen
weg redelijk wel laten gaan. He! Charlotte?
he! he! he!"
„O jij snaak!" riep Charlotte, in een schaterend

gelach uitbarstende, waarin Noach haar bijstond.

Zij zagen vervolgens boosaardig naar Olivier, die

bevende van koude met zijn bord in een hoek der
keuken zat, en het oude brood verslond dat men
expres voor hem bewaard had.



Noach, was ook wel een armhuisjongen, maar
geen wees uit een werkhuis, geen kind zonder
ouders of vrienden. De eersten waren hem be-

kend en woonden in de stad; zijne moeder was
eene waschvrouw en zijn vader een dronken
soldaat, die zijn ontslag gekregen had, met een

houten been, en een pensioen van twee en een
halven stuiver daags. De jongens in de buurt

waren gewoon, Noach op de straat met schimp-

redenen wegens zijne armoede te overladen,

doch hij verdroeg ze met geduld. Nu echter het

toeval hem in aanraking bracht met een on-

bekenden wees, wien zelfs de geringste met den
vinger nawijzen mocht, nam hij eene verschrik-

kelijke wraak op den armen jongen. Dit verschaft

ons vrij wat stof tot nadenken, en toont ons,

welk een kostelijk ding de menschelijke natuur

somwijlen is, en hoe onpartijdig dezelfde bemin-
nelijke hoedanigheden bij den rijksten mijnheer

en bij den gemeensten armhuisjongen ontwik-

keld zijn.

Olivier was omstreeks drie of vier weken in

het huis van den lijkbezorger geweest, toen mijn-

heer en juffrouw Sowerberry op zekeren avond,

na den afloop van het werk, in hun achter-

kamertje zaten, en Sowerberry, na een eerbiedigen

blik op zijne wederhelft geworpen te hebben,
zich veroorloofde te zeggen:

„Beste —" hij wilde voortgaan, maar toen juf-

frouw Sowerberry een stuurs gezicht zette, zweeg
hij plotseling stil.

„Wel?" vroeg zij scherp.

„Niets, vrouwlief, niets."

„Gij zijt een vlegel."

„Dat juist niet, lieve," vervolgde de heer Sower-
berry bescheiden. „Ik dacht, dat gij naar mij zoudt

willen hooren. Ik wilde slechts zeggen..."
„Houd het maar voor u, wat gij mij zeggen

wilt," zeide zij, hem in de rede vallende. „Ik

ben niemand. Raadpleeg mij maar niet, bid ik u.

Ik wil niet in uwe geheimen dringen." Met deze

woorden barstte zij uit in een zenuwachtigen
lach, waarvan niet veel goeds te wachten was.

„Maar, lieve vrouw," vervolgde Sowerberry,

„ik wenschte uw gevoelen in te winnen."
„Neen, neen, vraag maar niet naar mijn ge-

voelen, vraag iemand anders," en daarop volgde
wederom een zenuwachtigen lach, die den heer
Sowerberry danig deed schrikken. Gemeenlijk
nemen de vrouwen hunne toevlucht tot dit mid-
del, dat dan ook gewoonlijk eene gewenschte
uitwerking heeft. Ook hier was zulks het geval,

daar Sowerberry nu als eene bijzondere gunst
smeekte, datgene te mogen zeggen wat zijne

vrouw maar al te gaarne hooren wilde, en na
eene woordenwisseling van meer dan een half

uur werd eindelijk de vergunning genadiglijk ge-

schonken.

„Het geldt den jongen Olivier Twist, lieve,"

zeide Sowerberry; „hij is een goede jongen, en
heeft een ordentelijk voorkomen, dat heeft hij."

„Dat kan wel niet anders, want hij eet als een

beer," antwoordde de vrouw.
„Er ligt een trek van zwaarmoedigheid op

zijn gelaat, lieve, die zeer belangwekkend is; hij

zou een verrukkelijk bidder zijn."

Juffrouw Sowerberry zag haar man met groote

verwondering aan. Deze merkte dit en zonder

aan de goede dame tijd te laten tot de eene of

andere opmerking, vervolgde hij: „Ik meen niet

een gewone bidder bij lijken van groote men-
schen, maar van kinderen. Het zou iets nieuws
zijn, een bidder te hebben, die zelf een kind is,

beste; het zou zeker opgang maken."
Juffrouw Sowerberry, die een zeer goeden

smaak had omtrent al wat lijkstaatsies betreft,

was zeer getroffen door dit nieuw idee. Daar het

echter beneden hare waardigheid zou zijn ge-

weest, zulks te kennen te geven of slechts te

laten raden, vroeg zij haar man alleen, maar
met scherpte, waarom dit denkbeeld niet reeds

sedert lang bij hem was opgekomen. Sower-
berry beschouwde met recht deze vraag als eene

bedekte toetreding tot zijn voorstel, en besloot

Olivier zoo spoedig mogelijk in de geheimen van
zijn beroep in te wijden. Deze ontving dan ook
bevel om zijn meester te vergezellen bij de eerste

de beste gelegenheid.

Die gelegenheid liet niet lang op zich wach-
ten, daar 's anderen daags, een half uur na het

ontbijt, Bumble den winkel binnentrad, met zijn

stok tegen de werkbank sloeg, en uit eene

groote leeren portefeuille een papiertje nam, dat

hij Sowerberry overhandigde.

„Aha," riep deze uit, met een levendig gebaar

er een blik op werpende, „eene bestelling van
eene doodkist, niet waar?"

„Eerst eene kist en dan eene begrafenis,"

hernam Bumble, terwijl hij de leeren portefeuille

weder sloot, die, evenals hij zelf, zeer lijvig was.

, Bayton," zeide de kistenmaker, zijn blik van
het papiertje op Bumble richtende, „dien naam
heb ik nooit te voren gehoord."

Bumble schudde zijn hoofd, toen hij antwoord-
de: „Koppig volk, Sowerberry, zeer koppig; en

trotsch ook, ik sta er verbaasd van."

„Trotsch, he?" zeide mijnheer Sowerberry met
een spotachtig lachje. „Wel, dat is toch te erg."

„O, 't is om er misselijk van te worden,"
hernam de pedel, „het is walgelijk, mijnheer

Sowerberry."
„Niet anders," bevestigde de lijkbezorger.

„We hebben van de familie ook eerst den
vorigen nacht gehoord," antwoordde Bumble.
„Gisteravond zond eene vrouw, die in hetzelfde

huis als de overledene woont, ons eene bood-

schap, en liet de regenten verzoeken om den
armendokter te zenden bij eene vrouw, die zeer

ziek was. De dokter was juist uitgegaan om te

eten; doch zijn leerling, een zeer knappe jon-

gen, zond terstond een drankje in een schoen-

smeerfleschje."
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„Dat noem ik iemand spoedig- helpen," riep

de lijkbezorger.

„Niet waar? Maar wat gebeurt er? Wat is het

ondankbare gedrag van die schavuiten, mijnheer!

De man laat zeggen, dat de drank niet deugde
voor de kwaal zijner vrouw, en dat zij ze niet

zou innemen, — zeide dat zij ze niet zal in-

nemen, mijnheer! Een goede, versterkende en heil-

zame drank, die in de vorige week nog met
het beste gevolg aan twee Iersche daglooners

en aan een kolendrager toegediend werd. Men
geeft ze den menschen voor niet, in een schoen-

hoed het achterste voren op het hoofd, en ver-

liet haastig den winkel.

„Hij is zoo boos, Olivier, dat hij vergeten

heeft naar u te vragen," zeide Sowerberry, ter-

wijl hij den pedel nakeek.

„Ja, mijnheer," antwoordde Olivier, die zich

zorgvuldig schuilgehouden had, en bloot bij het

hooren van Bumble's stem van het hoofd tot de

voeten beefde. Hij had echter niets meer van
den blik des heeren Bumble te vreezen; de voor-

spelling van den heer met het witte vest had
een diepen indruk op dezen beambte gemaakt,

OLIVIBE DOBT NOACH YBEBAABD STAAN. (blz. 21).

smeerfleschje, en de man laat zeggen dat zijn

vrouw ze niet innemen zal!"

De heer Bumble scheen zich deze afschuwelijke

ondankbaarheid zeer levendig voor oogen te stel-

len, daar hij zijn stok met geweld op de werk-

bank sloeg en rood werd van verontwaardiging.

„Nimmer hoorde ik..." zeide de lijkbezorger.

„Nooit, mijnheer," viel de pedel hem in de
rede, „niemand ter wereld heeft ooit zoo iets

gehoord: doch nu is de vrouw dood en wij moe-
ten haar begraven. Gij hebt de bestelling, en hoe

|

spoediger hoe beter."

Dit zeggende zette Bumble zijn opgetoomden

en hij geloofde dat, wijl de lijikbezorger Olivier

nog slechts voor eene proeve genomen had, het

beter ware, van hem niet te spreken, totdat de

jongen werkelijk voor den tijd van zeven jaren

aan Sowerberry afgestaan, en daardoor het ge-

vaar, hem in het armhuis te zien terugkeeren,

geweken zou zijn.

„Hoe eer dit werk gedaan is, des te beter,"

zeide Sowerberry terwijl hij zijn hoed nam. „No-

ach, pas op den winkel, en gij, Olivier, zet uwe
muts op en ga met mij." Olivier gehoorzaamde

en volgde zijn meester. Zij gingen eenigen tijd

door de levendigste en meest bevolkte straten

OLIVIER TWIST.



der stad, sloegen toen een nauw en morsig
steegje in, en bleven staan om naar het huis om
te zien, dat het voorwerp was van hun onder-
zoek. Aan beide zijden waren de huizen hoog en
breed, maar zeer oud en bewoond door de armoe-
digste klasse. Dit zou hun vervallen aanzien

reeds genoegzaam verraden hebben, zonder de
getuigenis, bijgebracht door het morsige uiterlijk

van een paar mannen en vrouwen, die met over
elkander geslagen armen en neergebogen hou-
ding, hier en daar heenslopen. Vele huizen waren
tot winkels ingericht, maar de meeste waren
gesloten en in zulk een vervallen staat, dat alleen

de bovenverdiepingen bewoond werden. Andere,
die van ouderdom en verval in het geheel niet

meer bewoonbaar waren, werden voor het instor-

ten bewaard door sterke balken, die de muren
stutten; doch zelfs daar schenen eenige ellen-

delingen, die geene huisvesting hadden, hun
nachtverblijf gekozen te hebben; want eenige

planken, die de plaats van deur en vensters

vervulden, waren uitgerukt om eene opening
te verkrijgen, wijd genoeg om een menschen-
lichaam er door te laten. De goten waren ver-

stopt en stonken; ja zelfs de ratten, welke hier

en daar lagen te rotten, schenen den hongerdood
gestorven te zijn.

Aan de openstaande deur van het huis, waar-
voor Olivier en zijn meester bleven staan bevond
zich klopper noch bel; de lijkbezorger stapte

voorzichtig door den donkeren gang en zeide

tegen Olivier, dat hij dicht bij hem blijven en
niet bang moest zijn; hij steeg een hooge trap

op en 'klopte aan eene deur, die hem den ver-

deren voortgang belette.

Zij werd geopend door een meisje van om-
streeks veertien jaar. Met een enkelen blik in het

woonvertrek zag de lijkbezorger terstond dat hij

hier te recht was. Olivier trad na hem binnen.

Er was geen vuur in de kamer; evenwel zat

een man werktuiglijk gebukt voor den ledigen

haard. Ook eene oude vrouw had een lagen

stoel bij den kouden haard geschoven en zat

naast hem. In een hoek van het vertrek zaten

eenige havelooze kinderen, en op eene afgezon-

derde plaats tegenover de deur lag iets op den
grond, dat met eene oude deken overdekt was.
Olivier huiverde toen hij de oogen naar dit voor-

werp sloeg en drong zich onwillekeurig dichter

tegen zijn meester, want de knaap gevoelde
het, dat onder die deken een lijk lag.

Het gelaat van den man was mager en doods-
bleek: zijn haar en baard waren grijsachtig en
zijne oogen met bloed beloopen. Het gelaat der
oude vrouw was gerimpeld, hare twee laatste

tanden staken over hare onderlip uit, en hare
oogen waren helder en doordringend. Oiivier kon
noch den man noch de vrouw aanzien, — zij

geleken zoo op de ratten, die hij voor de deur
had zien liggen.

„Geen mensch zal haar genaken!" riep de

man, terwijl hij driftig opsprong, toen de lijk-

bezorger naar het lijk trad; terug, verdoemd!
wanneer gij een leven te verliezen hebt!"

„Gekheid, gekheid, mijn goede vriend," zeide

de lijkbezorger, die reeds aan de armoede in

allerlei gedaanten gewoon was.
„Ik zeg u," vervolgde de man, met gebalde

vuisten en stampvoetende, „ik zeg u, dat ik

haar niet wil begraven hebben; zij zou niet in

den grond kunnen blijven. De wormen zouden
haar plagen — niet eten, want zij is al uitge-

teerd!" De lijkbezorger verwaardigde zich niet

op deze wanhopige uitdrukkingen een woord' te

antwoorden, maar haalde een eind touw uit zijn

zak en knielde bij het lijk neder.

„Ja," riep nu de man, terwijl ook hij aan de
voeten zijner overledene vrouw nederknielde,

„knielt, knielt, knielt allen bij haar neder, allen,

en luistert! Ik zag haar uithongeren. Ik heb
nooit geweten hoe ziek zij was, totdat de koorts

haar overviel, en toen staken de knokken haar

door het vel heen. Wij 1 hadden vuur noch licht:

zij stierf in 't donker — in 't donker! Zij kon
zelfs niet de aangezichten van hare kinderen

aanschouwen, schoon wij haar hoorden, hoe zij

hunne namen zacht uitsprak. Ik bedelde voor
haar langs de straten, en daarom wierpen zij

mij in de gevangenis. Toen ik terugkwam, lag

zij te sterven; o! al mijn bloed stolde in mijn

hart, want zij hebben haar laten doodhongeren!
Ik zweer het voor God, dat het zoo is, zij lieten

haar doodhongeren!" Hij sloeg zich met beide

handen voor het hoofd, wierp zich met een
luiden gil op den grond, en wentelde zich met
starende oogen en met het schuim om den mond
heen en weer.

De verschrikte kinderen weenden bitter; doch
de oude vrouw, die zich tot nu toe zoo stil ge-

houden had, alsof zij doof was voor al hetgeen

er omging, beval hun dreigend om zich stil te

houden, maakte den halsdoek van den man, die

nog altijd uitgestrekt op den grond lag, los, en

waggelde naar den lijkbezorger.

„Zij was mijne dochter," zeide de oude vrouw,

het hoofd naar het doode lichaam wendende en
sprekende met een verwilderden blik, nog gruw-
zamer om aan te zien dan het lijk. „Mijn God!
Mijn God! wat is het toch wonderlijk, dat ik,

die haar ter wereld bracht, thans nog leef en

gezond ben, terwijl zij daar zoo koud en stijf

nederligt. Mijn God! Mijn God! Ik kan er niet

aan denken, het is mij als een droom — als een

droom !"

Terwijl het ongelukkige schepsel met eene

schrikwekkende bedaardheid voortmompelde, keer-

de zich de lijkbezorger om en wilde ver-

trekken.

„Wacht! wacht!" riep de oude vrouw met
eene doffe stem, „wordt zij heden begraven, of

dezen nacht, of morgen? Ik moet medegaan, en

weet ge, ik moet loopen. Zend mij een grooten,



warmen mantel, want het is bitter koud. Wij
moeten ook wijn en gebak hebben, vóórdat wij

heengaan, doch bezorg ons maar brood, wat
brood, en een glas water. Krijgen wij brood?"
herhaalde zij gejaagd, den lijkbezorger bij zijn

rok terughoudende, toen hij naar de deur ging.

„Ja, ja," antwoordde deze, „al wat gij wilt."
Te gelijker tijd rukte hij zich los, trok Olivier
met zich, en spoedde weg.
Den volgenden dag, nadat het huisgezin met

brood en kaas was verkwikt, door Bumble per-
soonlijk bezorgd, keerden Olivier en zijn meester
naar dit jammertooneel terug, waar Bumble met
vier mannen uit het armhuis, die het lijk dragen
moesten, reeds aangekomen was. Over de lom-
pen van den man en van de oude vrouw had men
een ouden mantel geslagen, de doodkist werd
dicht gespijkerd, op de schouders der dragers ge-
licht, en de trap af naar buiten gebracht.
„Nu moet ge uw beste been vooruitzetten,"

fluisterde Sowerberry de oude vrouw in het oor;
„het is reeds laat, en wij mogen den geestelijke
niet laten wachten. Vooruit, mannen, zoo spoedig
gij kunt."

De dragers stapten onder hun lichten last

haastig voort, en de beide rouwdragenden deden
hun best om hen bij te houden; Bumble en
Sowerberry gingen met rasschen tred vooruit, ter-

wijl Olivier, wiens beenen niet zoo lang waren als

die zijns meesters, op een drafje naast hem liep.

Het was intusschen niet zoo noodig geweest,
zooveel spoed te maken als waartoe Sowerberry
had aangespoord 1

. Toen de stoet in den donkeren
hoek van het kerkhof aankwam, waar brand-
netels groeiden, en de op kosten der gemeente
begravenen ter aarde besteld worden, was de
geestelijke nog niet aangekomen, en de koster,
die bij een goed vuur zat, meende, dat er nog
wel een uur verloopen kon, voordat hij verschijnen
zou. De dragers zetten derhalve de kist bij het
opene graf neder; de twee rouwdragenden
wachtten geduldig in den kouden fijnen regen,
terwijl eenige havelooze straatjongens, door den
stoet naar het kerkhof gelokt, met veel geraas
wegkruipertje speelden achter de grafsteenen, of
hun spel afwisselden door voor- en achterwaarts
over de kist te springen. Sowerberry en Bumble,
die persoonlijke vrienden van den koster waren,
plaatsten zich naast dezen bij het vuur en lazen
de nieuwspapieren.

Na verloop van meer dan een uur kon men
Sowerberry, Bumble en den koster naar het graf
zien draven, en onmiddellijk daarna verscheen
de geestelijke, die onder het gaan zijn geestelijk
gewaad aantrok. Welstaanshalve roste Bumble
een paar jongens af, en nadat de geestelijke uit

het begrafenis rituaal zooveel voorgelezen had
als hem in vier minuten mogelijk was, gaf hij

zijn gewaad aan den koster over en vertrok.

„Nu maar dicht gemaakt!" zeide Sowerberry I

tot den doodgraver.

Dit was geen zeer moeilijke taak, want het graf
was zoo vol, dat de bovenste kist slechts weinige
voeten beneden de oppervlakte van den grond
bleef. De doodgraver wierp op de kist een weinig
aarde, met de voeten die wat plat tredende, legde
toen de spade op den schouder en verwijderde
zich, gevolgd wordende door de jongens, die zich
luide beklaagden, dat de pret niet langer ge-
duurd had. „Kom nu, vriendlief," zeide Bumble,
terwijl hij den man op den schouder klopte, „het
kerkhof wordt gesloten."
De man, die geen lid verroerd had zoolang

hij bij het graf had gestaan, verschrikte, hief

het hoofd op, staarde den man aan, die hem
toegesproken had, ging eenige schreden voort,
en viel toen in zwijm op den grond neer. De
stompzinnige oude vrouw had te veel te doen
met zich te beklagen over het verlies van den
mantel, dien de lijkbezorger haar weder afge-
nomen had, dan dat zij zich om haar schoon-
zoon had kunnen bekommeren. Men wierp hem
een glas koud water in 't gezicht, waarop hij

weer bijkwam en men hem behouden van het
kerkhof bracht. Toen werden de deuren gesloten,
en ieder ging zijn eigen weg.

„Wel, Olivier," zeide Sowerberry onder het
naar huis gaan, „hoe bevalt u dat?"

„Tamelijk —" antwoordde Olivier aarzelend,
„niet al te best."

„Gij zult er wel aan wennen, Olivier," zeide
Sowerberry; „wanneer gij er maar eens aan ge-
woon zijt, is het niets, mijn jongen."

Bij Olivier rees de vraag, hoelang het wel
geduurd had eer de heer Sowerberry er aan
gewoon was geraakt: hij vond het echter beter
er niet naar te vragen, en volgde derhalve
zwijgend zijn meester naar huis, over alles,

wat hij gezien en gehoord had^ nadenkende.

VI.

OLIVIBR, GBTBRGD DOOR NOACH, VALT HEM AAN,
RN DORT HRM VBRBAASD STAAN.

Toen de proefmaand voorbij was, werd Olivier
formeel als leerjongen door Sowerberry aange-
nomen. Het was juist een recht ongezond jaar-

getijde, zoodat de kisten een goeden aftrek

hadden en Olivier in weinige weken tamelijk
veel zaakkennis had opgedaan. De goede uitslag

van Sowerberry's weldoordachte speculatie over-
trof zelfs zijne stoutste verwachtingen. De oudste
lieden konden zich geene zoo algemeene en kwaad-
aardige mazelen herinneren als thans heerschten,
en Olivier moest dus bij vele lijkstaatsies voor-
uitgaan, met een tot aan de knieën nederhan-
genden band om den hoed, en tot onbeschrijfelijke

bewondering en aandoening van alle moeders der



stad. Daar Olivier zijn meester meestal ook bij

alle andere begrafenissen vergezelde, opdat hij de
noodige gelijkmoedigheid van houding en zelfbe-

heersching zou verkrijgen, die voor een volmaakt
lijkbezorger onontbeerlijk zijn, kwam hij menig-
maal in de gelegenheid om de verhevene gelaten-
heid en zielskracht te keren kennen, waarmede
sommige lieden van een krachtigen geest hunne
beproevingen en verliezen ondergingen.

Bij voorbeeld: — wanneer Sowerberry de
begrafenis te besturen had van een ouden rijken

heer of eene oude rijke dame, met vele neven
en nichten, die gedurende de ziekte van den
overledene geheel ontroostbaar — en niet in

staat geweest waren om hunne droefheid in

het openbaar te bedwingen, zoo vond hij hen
thans onder elkander zeer vroolijk en vergenoegd,
alsof er niets droevigs gebeurd ware. Ook huis-

vaders verdroegen het verlies hunner vrouwen
met de heldhaftigste gelatenheid. Vrouwen weder-
om kleedden zich in rouw over 't verlies

harer echtgenooten, alsof, wel verre van te treuren
in het rouwgewaad, zij al haar best gedaan
hadden om het zoo aanlokkelijk en boeiend
mogelijk te maken. In het algemeen was het
opmerkelijk, dat de mannen en vrouwen, hoe
ontroostbaar en aan vertwijfeling grenzende zij

ook schenen gedurende de ter aardebestelling
van het lijk, zich langzamerhand herstelden zoo-
dra zij weder thuis waren, en geheel bedaard
waren voor het theedrinken nog afgeloopen
was. Dit alles was zeer vermakelijk en leerzaam
om te zien, en Olivier aanschouwde het met
groote bewondering.

Of Olivier door het voorbeeld van die brave
lieden ook tot berusting gebracht werd, durf
ik, schoon ik zijn levensbeschrijver ben, niet

met eenigen graad van vertrouwen bevestigen.
Dit kan ik echter verzekeren, dat hij zich,

gedurende eenige maanden, geduldig liet over-
heerschen en mishandelen door Noach Claypole,
die hem veel slechter behandelde dan vroeger,

daar hij met nijd en wangunst zag, dat Olivier

tot den zwarten staf en lamfer gepromoveerd
was, terwijl hij, schoon hij1 de oudste was,
zijn gewone muts behouden had. Charlotte be-

handelde Olivier slecht omdat Noach het deed,
en juffrouw Sowerberry was zijn verklaarde
vijandin, omdat het scheen dat haar man zijn

vriend begon te worden: met deze drie aan de
eene, en eene reeks lijkstaties aan de andere
zijde, was Olivier niet geheel en al zoo geluk-
kig als het hongerige varken, dat bij vergissing
in het graanpakhuis van eene brouwerij werd
opgesloten.

Thans zijn wij tot eene gewichtige gebeur-
tenis in Olivier's geschiedenis genaderd; ik heb
een voorval te verhalen, schijnbaar onbelangrijk
en onbeduidend, doch 't welk middellijk aan
Olivier's lot een geheel andere wending gaf.

Op zekeren dag waren Noach en Olivier, op

den gewonen etenstijd, naar beneden in de keu-
ken gegaan om zich te vergasten op een stuk
lamsvleesch — anderhalf pond van het slechtste

eind van den hals; — Charlotte werd boven
geroepen, zoodat de jongens moesten wachten,
en Noach meende den tijd niet beter te kunnen
doorbrengen, dan met den jongen Olivier Twist
te sarren en te plagen. Zich wijdende aan dit

onschuldig vermaak, legde Noach zijne voeten
op het tafellaken, trok hij Olivier aan 't haar,

kneep hij hem in de ooren, en gaf hij als zijne

meening te kennen, dat hij een „gluiper" was;
hij zeide verder, dat hij van plan was, hem te

zien hangen, wanneer die wenschenswaardige
gebeurtenis zou plaats vinden; hij sarde hem op
meer andere kleingeestige wijzen, zooals alleen

een kwaadwillige en slechte jongen als hij was,
kon doen. Daar evenwel al die tergingen het
gewenschte doel niet ten gevolge hadden, name-
lijk om Olivier aan het schreien te krijgen, trachtte

Noach nog geestiger te zijn, en in deze poging
slaagde hij: hij begon persoonlijk te worden.

„Werkjongen, hoe maakt het je moeder?"
vroeg hij.

„Zij is dood," antwoordde Olivier, „spreek geen
woord over haar tegen mij."

Terwijl hij deze woorden uitsprak werd Oli-

vier's gelaat bloedrood, hij ademde sneller, en
er vertoonde zich om den mond en neus een trek,

dien Noach voor een voorbode hield, dat zijn

makker in een luid geween zou uitbarsten. Hij
had derhalve de gevoelige plaats gevonden en
vervolgde den aanval.

„Waaraan stierf zij dan, werkhuisjongen ?"

„Aan een gebroken hart, zooals sommige van
onze oude oppassters mij gezegd hebben," ant-

j

woordde Olivier, meer tot zich zelven sprekende
dan tot Claypole; „ik kan begrijpen wat het zijn

moet, daaraan te sterven."

„Tra-Ia-la-la-la," riep Noach, toen hij een traan
in Olivier's oogen zag, „wat doet je toch huilen,

werkhuisjongen ?"

„J ij niet," antwoordde Olivier, schielijk den
traan wegvegende, „meen dat niet."

„O, ik niet," spotte Noach.
„Neen, jij niet," hernam Olivier scherp; „daar,

dat is genoeg; spreek mij niet meer van mijne
moeder; het is beter van niet."

„Beter van niet!" riep Noach uit. „Wel zoo,

beter van niet. Werkhuisjongen, wees niet onbe-
schaamd. Uwe moeder! Ja, zij was een lieverfje,

dat was ze. O Heere!" Met deze woorden
knikte Noach nadrukkelijk met zijn hoofd, en
trok hij zooveel van zijn kleinen rooden neus
op als zijne spieren hem zulks veroorloofden.

„Je weet, werkhuisjongen," vervolgde Noach,
stouter gemaakt nu Olivier bleef zwijgen, spreken-
de op een spottenden toon van gemaakt mede-
lijden, van alle toonen het tergendst, „je weet,
werkhuisjongen, dat niemand het helpen kan,
en dat jij het dus ook niet helpen kunt:
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het doet mij zeer veel leed, en ik ben er zeker
van dat het ons allen dat doet, maar je moet
weten werkhuisjongen, dat je moeder eene slet

was en lange vingers had."
„Wat zeg je daar?" stoof Olivier op.

„Eene slet, met lange vingers, werkhuisjon-
gen," hernam Noach koel; „werkelijk, zij kon
niet beter doen dan te sterven, daar zij toch
anders in een rasphuis of aan de galg gekomen
zou zijn."

Woedend sprong Olivier op, wierp tafel en
stoelen omver, greep Noach bij de keel, schudde
hem in de hevigheid zijner woede, dat hem
de tanden klapperden, en gaf hem, met al de
krachten welke hij verzamelen kon, een slag

op het hoofd, dat Noach op den vloer neer-

tuimelde.

Eene minuut te voren was Olivier nog de
zachtste, toegevendste knaap, die hij door voort-

durende ruwe behandeling geworden was; doch
zijn geest was eindelijk ontwaakt, en de schan-
delijke verguizing zijner overledene moeder had
hem het bloed in de aderen doen koken. Zijne
borst zwoegde, zijn oog fonkelde, zijn geheele
wezen was veranderd, toen hij daar stond en
op Zijn Iaffen terger, die aan zijne voeten lag,

nederzag, en hem uitdaagde met een moed als

hij nog nooit gekend had.

„Hij wil mij vermoorden! Charlotte! juf-

frouw!" schreeuwde Noach, „de nieuwe jongen
vermoordt mij! Help! Help! Olivier is gek
geworden ! Charlotte !"

Noach's uitroepingen werden beantwoord door
een luiden gil van Charlotte en een nog luider

gil van juffrouw Sowerberry, Charlotte stortte

de keuken binnen door eene zijdeur, terwijl

hare meesteres zoolang op de trap bleef staan,

totdat zij zich overtuigd had, dat zij zonder
levensgevaar verder kon gaan.

„O jij kleine ellendeling!" riep Charlotte uit,

terwijl zij Olivier met al hare krachten aan-
greep, „jij klei-ne on-dank-ba-re, kwaad-aar-di-ge
moor-de-naar!" — Tusschen elke lettergreep gaf
Charlotte Olivier een slag, en haar vuist was
vooral niet van de kleinste; evenwel scheen
juffrouw Sowerberry te gelooven, dat zij niet

toereikende was om Olivier's gramschap tot

bedaren te brengen; zij stormde de keuken
binnen, hielp den armen jongen vasthouden met
de eene hand terwijl zij hem met de andere in

het aangezicht sloeg. Bij dezen gunstigen staat

van zaken stond Noach van den grond op en
sloeg zijn vijand van achteren.

Toen zij eindelijk alk drie het slaan moede
waren, en niet in staat waren langer te tieren

en te slaan, sleepten zij Olivier, die worstelde
en schreeuwde, maar niet den moed verloren
had, in het kolenhok en sloten hem daar op.
Toen dit alles verricht was, zonk juffrouw
Sowerberry op een stoel neder en barstte in

tranen los.

„O God, zij sterft!" jammerde Charlotte, „een
glas water, Noach, beste; spoedig een glas water!"

„Ach, Charlotte," zeide juffrouw Sowerberry,
zoo goed haar zulks, bij gebrek aan adem en
bij den overvloed van water, dien Noach voort-
durend over haar hoofd en schouders stortte,

mogelijk was, „wat een geluk, dat wij niet in ons
bed zijn vermoord geworden."

„Ja zeker, juffrouw," antwoordde Charlotte.
„Ik hoop maar, dat dit den baas zal leeren om
niet weer zulke gevaarlijke jongens in huis te

nemen die van de wieg af tot roovers en moor-
denaars geboren zijn. Die arme Noach, hij was
al bijna dood toen ik binnenkwam."
„Arme jongen!" zeide juffrouw Sowerberry,

terwijl zij hem met een medelijdenden blik

aanzag.

Noach, wiens bovenste vestknoop zoo wat
gelijk kwam met de kruin van Olivier's hoofd,
wreef zich, toen dit medelijden aan hem besteed
werd, met de handen over de oogen, en perste
er werkelijk eenige tranen uit.

„Wat moeten wij nu beginnen?" vroeg juf-

frouw Sowerberry. „De baas is uit, er is geen
man in huis, — en in tien minuten slaat de
jongen de deur in."

Olivier's krachtige schoppen tegen het stuk
hout in quaestie maakten dit zeer waarschijnlijk.

„O Heere, ik weet het niet," zeide Charlotte,

„het beste zal zijn, dat wij de politie halen."
„Of de soldaten," meende Claypole.

„Neen, neen," riep juffrouw Sowerberry uit,

die aan Olivier's ouden vriend dacht. „Noach,
loop naar mijnheer Bumble, en verzoek hem om
terstond hier te komen en geene minuut te

verliezen; — laat uwe muts maar hier, en haast
u. Gij kunt onderweg een mes op uw oog
houden, dat belet het opzwellen."

Noach bedacht zich niet lang, maar liep heen
zoo hard hij kon, en menige wandelaar stond
verbaasd, een jongen uit het armhuis, huilende,
zonder muts, met een mes tegen zijn oog, door
de straten te zien hollen.

VII.

OLIVIER BLIJFT WEERBARSTIG.

Noach Claypole liep zoo schielijk als hij kon
door de straten, en bleef geen oogenblik staan

om adem te scheppen, alvorens hij voor de
deur van het armhuis aangekomen was. Toen
hij daar ongeveer eene minuut had uitgerust

om eene voldoende uitbarsting van snikken en
een indrukwekkend voorkomen van tranen en
schrik bijeen te garen, klopte hij aan, en toonde
den armen grijsaard, die opendeed, zulk een
erbarmelijk gelaat, dat zelfs deze, die aan zulke

gezichten anders, reeds lang gewoon was, van
verbazing achteruit week.



„Wat wilt gij?" vroeg de oude man.
„Mijnheer Bumble! mijnheer Bumble!" riep

Noach met nagebootsten schrik uit, en zoo luide

en angstig, dat mijnheer Bumble, die zich juist

in de nabijheid bevond, het niet alleen hoorde,

maar zoodanig ontstelde, dat hij zonder zijn

opgetoomden hoed te voorschijn kwam — eene
zeer merkwaardige en vreemde omstandigheid,

welke bewijst, dat zelfs een bode door een

plotselingen en krachtigen schok een oogenblik

zijne bedaardheid verliezen en zijne waardigheid
vergeten kan. „O, mijnheer Bumble!" riep Noach,
„Olivier, mijnheer! — Olivier heeft..."

— „Wat? wat?" viel Bumble hem in de rede,

en uit zijne strakke oogen schoot een straal van

vreugde, „hij is toch niet weggeloopen, Noach,
hij is toch niet weggeloopen?"

„Neen, mijnheer, niet weggeloopen, mijnheer,

neen, maar hij is gek geworden. Hij heeft mij

willen vermoorden, mijnheer, en toen heeft

hij Charlotte willen vermoorden, en toen de
juffrouw. O! wat een angst, mijnheer Bum-
ble!" — en hierbij kromde Noach zich als een
aal, om Bumble te doen verstaan, dat hij

1 van
den hevigen en bloeddorstigen aanval van Olivier

Twist veel geleden had en nog de hevigste

pijnen gevoelde.

Toen Noach zag, dat mijnheer Bumble door
zijn verhaal als versteend stond, trachtte hij dien

indruk nog te vermeerderen, door over zijne ver-

schrikkelijke wonden nog tienmaal erger te jam-

meren; en toen hij een heer met een wit vest

over de plaats zag gaan, maakte hij nog veel meer
misbaar, want hij hield het, en met recht, voor
zeer dienstig, om ook de opmerkzaamheid' van
voornoemden heer tot zich te trekken en zijne

verontwaardiging op te wekken. Dit gebeurde
dan ook, want hij had nog nauwelijks drie schre-

den gedaan of hij keerde zich verontwaardigd om
en vroeg waarom die jongen zoo huilde, en waar-

om Bumble hem niet reeds iets toegediend had,

waardoor aan zulke jammerkreten gewoonlijk

spoedig een einde gemaakt werd'.

„Het is een jongen van de armschool, mijn-

heer," antwoordde Bumble, „die door den jon-

gen Olivier Twist bijna vermoord, ja, vermoord
is geworden!"

„Bij God!" riep de man met het witte vest uit,

terwijl hij nader trad, „dat heb ik wel gedacht
Ik heb van den beginne af al een zonderling

voorgevoel gehad, dat die ondeugende, jonge
wilde nog eens aan de galg zou komen."

„Hij heeft ook," vervolgde Bumble met een
doodsbleek gelaat, „de dienstmaagd willen ver-

moorden !"

„En zijne meesteres!" voegde Claypole er bij.

„En ook zijn baas, hebt gij mij gezegd, niet

waar?" vroeg Bumble.
„Neen, die was niet thuis, anders zou hij

hem zeker ook vermoord hebben," antwoordde
Noach. „Hij zeide dat hij wilde..."

„Heeft hij gezegd, te willen? heeft hij dat

gezegd, mijn jongen?" vroeg de man met het

witte vest.

„Ja, mijnheer," antwoordde Noach, „en nu
laat juffrouw Sowerberry vragen of mijnheer

Bumble de goedheid wil hebben terstond bij

ons te komen, om Olivier te straffen, daar de

baas niet thuis is."

„Wel zeker," antwoordde de heer met het

witte vest met een vriendelijk lachje, terwijl

hij Noach op de schouders klopte, „gij zijt een
beste jongen, een allerbeste jongen. Hier heb
ik een penning voor je. Bumble, ga terstond

naar de Sowerberry's ; neem uw stok mede, en
zie eens, wat u 't beste voorkomt te doen. Spaar
hem niet, Bumble."

„Neen, zeker niet!" zeide Bumble terwijl hij

zijn stok zwaaide.

„Zeg ook aan Sowerberry, dat hij hem nooit

sparen moet. Zonder stokslagen en schoppen zal

hij er nimmer iets goeds van maken," vervolgde

de heer met het witte vest.

„Ik zal er voor zorgen," zeide de bode.

en den opgetoomden hoed en stok hun plaats

gegeven hebbende naar genoegen van hun
eigenaar, trok hij, vergezeld van Noach Clay-

pole, met haastige schreden naar het huis van

Sowerberry.

Hier had de staat van zaken nog geene ver-

andering ondergaan. Sowerberry was nog niet

thuis gekomen, en Olivier stampte en schopte

nog met onverminderde kracht tegen de deur.

Zijne dolheid was, volgens het verhaal van juf-

frouw Sowerberry en Charlotte, van een zoo
verontrustenden aard, dat mijnheer Bumble het

voorzichtig oordeelde eerst te onderhandelen,

alvorens de deur te openen. Bij wijze van in-

leiding klopte hij tegen de deur, hield toen

zijn mond voor het sleutelgat, en riep met eene
diepe doordringende stem:

„Olivier!"

„Laat mij er uit!" schreeuwde Olivier van

binnen.

„Kent gij deze stem, Olivier?" vroeg Bumble.

„Ja," antwoordde Olivier.

„Vreest gij die niet? Siddert gij niet, terwijl

gij mij hoort spreken?" vroeg Bumble.
„Neen," antwoordde Olivier moedig.

Een antwoord, dat zoo verschilde van 't geen
hij verwacht had te zullen hooren en gewoon
was te ontvangen, deed' Bumble niet weinig

ontstellen. Hij trad van het sleutelgat terug,

richtte zich overeind, en staarde den een na
den ander met stomme verbazing aan.

„Gij ziet, mijnheer Bumble, dat hij dol is,"

zeide juffrouw Sowerberry. „Geen jongen, wan-
neer hij maar half bij zifn verstand was, zou
zich vermeten op die wijze tegen u te spreken."

„Het is geene dolheid, juffrouw," antwoordde
Bumble, na eenige oogenblikken in diep gepeins

te hebben gestaan, „het is het vleesch."
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„Wat?" riep juffrouw Sowerberry uit.

„Het vleesch, juffrouw, het vleesch," herhaalde

Bumble met krachtigen nadruk. „Gij hebt hem
overvoerd, juffrouw. Gij hebt hem daardoor eene

ziel en geest gegeven, die aan iemand van zijn

stand niet voegen, zooals u de regenten, als

practische wijsgeeren, duidelijk zouden kunnen
uitleggen. Wat hebben armen met eene ziel en

geest te maken? Het is genoeg, dat zij leven. Als

gij den jongen havergort gegeven hadt, dan zou

dit alles niet gebeurd zijn."

„O, lieve God!" riep juffrouw Sowerberry uit,

terwijl zij hare oogen plechtig naar den zolder

van de keuken sloeg, „dat heeft men er van,

wanneer men te goed is!"

De goedhartigheid van juffrouw Sowerberry

tegen Olivier had daarin bestaan, dat zij Olivier

allen afval en alle overblijfselen van het eten

gaf, dat niemand anders gebruiken wilde.

„Het eenige wat gij doen kunt," vervolgde

Bumble toen juffrouw Sowerberry de oogen
weer van den zolder naar beneden sloeg, „is,

dat gij hem een dag in het hok laat, totdat

hij een weinig uitgehongerd is, en hem er dan

uitlaat, en voortaan niets anders dan haver-

gortpap te eten geeft. Hij komt van eene slechte

familie. Taaie gestellen, juffrouw Sowerberry!

De baker en de dokter nebben mij verzekerd,

dat zijne moeder in het huis gekomen is onder

pijnen en smarten, die eene fatsoenlijke vrouw
zonder twijfel reeds weken te voren den dood
zouden hebben aangedaan."

Op deze hoogte van mijnheer Bumble's rede-

neering begon Olivier, die juist genoeg hoorde

dat men wederom, en niet ten goede, van zijne

moeder sprak, opnieuw en met zulk eene hevig-

heid tegen de deur te schoppen, dat men elkander

niet meer verstaan kon.

Juist op dit oogenblik kwam Sowerberry thuis.

Toen hem Olivier's vergrijp met zooveel over-

drijving verhaald was als de dames meenden
dat noodig was om hem in toorn te doen ont-

steken, opende hij in een oogwenk de deur en trok

zijn oproerigen leerjongen bij den kraag er uit.

Olivier's kleeren waren bij de kloppartij vree-

selij'k gehavend, zijn gezicht was vol schrammen
en blauwe plekken, en zijn haar hing verward

over zijn voorhoofd; doch de gloed des toorns

was nog niet van zijn gelaat verdwenen, en

toen men hem uit zijn gevangenhok had gesleurd,

keek hij Claypole uitdagend aan.

„Een aardige knaap ben je, is 't niet?" zeide

Sowerberry, terwijl hij Olivier schudde en hem
een duchtigen oorveeg gaf.

„Hij sprak kwaad van mijne moeder," ant-

woordde Olivier.

„En al had hij zulks ook gedaan, ondankbaar
schepsel," riep juffrouw Sowerberry. „Zij ver-

diende, wat hij van haar zeide, en nog meer
dan dat."

„Dat deed zij niet," zeide Olivier.

„Dat deed zij wel," antwoordde juffrouw

Sowerberry.

„Dat is eene leugen!" riep Olivier uit.

Nu barstte juffrouw Sowerberry in een stroom

van tranen los, en er bleef Sowerberry geene

keuze over. Wanneer hij maar een oogenblik ge-

draald had om Olivier streng te tuchtigen, dan

moet het iederen lezer van ondervinding wel

duidelijk zijn, dat hij een redeloos dier, een

onnatuurlijk echtgenoot, eene schandvlek der

menschheid, een laaghartig exemplaar van een

mensch moest geweest zijn, en meer andere aan-

gename karaktertrekken van dien aard, te veel

om op te noemen, zou bezeten hebben. Om recht-

vaardig te zijn, moeten wij zeggen, dat hiji voor

zoover zijne macht in zijn huis reikte, — welke

macht trouwens niet zeer groot was — den jon-

gen wel mocht lijden, misschien wel omdat hij

er zijn voordeel in vond, en misschien ook om-
dat zijne vrouw hem haatte. De tranenvloed der

laatste liet hem thans echter geene keuze over,

en hij gaf dus den armen Olivier zulk een duchtig

pak, dat zelfs juffrouw Sowerberry er over vol-

daan was, en de verdere aanwending van den

stok des heeren Bumble overbodig werd geoor-

deeld. Olivier werd voor den geheelen dag in de

keuken opgesloten, en moest zich vergenoegen

met water en een snee brood. Des avonds kwam
juffrouw Sowerberry bij de keukendeur, maakte
onderscheiden toespelingen, in geenen deele

vleiende voor de nagedachtenis zijner moeder,

stak het hoofd binnen de deur, en beval hem,
onder de spotternijen en kwinkslagen van Noach
en Charlotte, om boven te komen en naar zijn

bed te gaan.

Eerst toen Olivier zich in de stille, huivering-

wekkende werkplaats van den kistenmaker alleen

bevond, gaf hij aan de gewaarwordingen lucht,

die, zooals men licht begrijpen kan, in den
knaap waren opgewekt door de mishandelingen,

welke hij dien dag had ondergaan. Hij had
de smaadredenen met een blik van verach-

ting aangehoord, de slagen ontvangen zonder

een kreet te slaken, want hij gevoelde in zijn

hart eene trotschheid, welke zijne klachten terug-

gehouden zou hebben, al had men hem ook
levend gebraden. Nu echter, nu niemand hem
hooren of zien kon, viel hij op de knieën, bedekte

zijn gelaat met beide handen en stortte tranen

voor God, zooals nog maar zelden op zulke jeug-

dige jaren vergoten zijn.

Lang bleef Olivier onbeweeglijk in deze hou-

ding. Het licht was bijna uitgebrand, toen hij

weer opstond. Toen zag hij oplettend rond, luis-

terde met opmerkzaamheid, opende behoedzaam
de deur, en keek eens naar buiten.

Het was een koude, donkere nacht. De ster-

ren schenen den knaap veel meer van de aarde

verwijderd toe, dan hij ze ooit te voren gezien

had: er was geen wind en de schaduwen der

boomen geleken op grafsteenen zoo stil en onbe-



weeglijk waren ze. Zacht sloot hij de deur weer
toe, pakte bij het uitgaande licht het weinigje

goed, dat hij had, in een zakdoek, en ging op
eene bank zitten, om den dag zoo af te wachten.

Bij de eerste morgenschemering, welke door
de reten der vensterluiken drong, stond Olivier

op en opende weer de deur. Nog een schuwe
blik, nog een oogenblik van aarzeling, — de
deur was achter hem gesloten en hij bevond zich

op de straat.

Hij keek rechts en links, onzeker waarheen te

vluchten. Hij herinnerde zich, dat, wanneer de
wagens 's morgens vroeg de stad verlieten, zij

den heuvel opreden. Hij sloeg derhalve denzelf-

den weg in, en toen hij bij een voetpad kwam,
dat dwars door het land liep, en dat hij wist dat

op een korten afstand op den grooten weg uit-

liep, sloeg hij het in en volgde het met ver-

haasten tred.

Olivier herinnerde zich, dat hij op dit zelfde

voetpad naast Bumble gedraafd had, toen deze
hem van buiten naar het huis in de stad had ge-
bracht. De weg liep onmiddellijk langs het huis

heen. Zijn hart klopte heviger toen hij dit be-

dacht en hij besloot bijna om terug te keeren.
Doch hij had reeds een langen weg afgelegd en
zou dus te veel tijd verloren hebben, wanneer hij

het gedaan had. Daarenboven was het nog zoo
vroeg, dat hij niet veel gevaar liep van gezien te

worden, zoodat hij besloot om verder te wandelen.
Hij bereikte het huis, waar nog niemand

scheen wakker te zijn. Olivier bleef staan en wierp
een blik in den tuin. Een kind was bezig met een
der bedden van onkruid te zuiveren, en richtte

het bleeke gelaat naar Olivier. Deze herkende
een zijner vroegere makkers, was blij den knaap
nog eenmaal te zien alvorens hij ging, want
ofschoon jonger, was hij toch zijn vriend en speel-

genoot geweest; zij hadden dikwijls gezamenlijk
slaag ontvangen en honger en opsluiting gedeeld.

„Stil, Dick," fluisterde Olivier, terwijl het kind
naar het hek liep en den arm door de tralies

stak om hem de hand te reiken, „is er reeds
iemand op?"

„Niemand behalve ik," antwoordde het kind.

„Gij moet niet vertellen, dat gij mij gezien hebt,

Dick," zeide Olivier. „Ik ben weggeloopen. Men
sloeg en mishandelde mij, en ik ga mijn geluk
elders zoeken; waar, weet ik niet. Wat ziet gij

er bleek uit!"

„Ik heb den dokter hooren zeggen, dat ik

weldra zal sterven," antwoordde het kind met
een flauw glimlachje. „Het doet mij veel ge-
noegen, u te zien; maar houd u niet op, houd
u niet op!"

„Ik wil toch afscheid van u nemen, Dick,"
zeide Olivier. „Zonder twijfel zien wij elkander
nog eenmaal weder, Dick. Ik weet, dat zulks

gebeuren zal. Gij zult nog gezond en gelukkig,
worden."

„Ik hoop het," antwoordde het kind, „maar

eerst na mijn dood, niet eer. Ik weet, dat de
dokter de waarheid heeft gezegd, Olivier, daar
ik zoo dikwijls droom van den hemel, van
engelen en van vriendelijke gedaanten, die ik niet

zie, wanneer ik wakker ben. Geef mij een kus,"
vervolgde het kind, terwijl het over de lage
heining klom en zijne kleine armpjes om Oliviers

hals sloeg, „vaarwel; God zegene u!"
Deze zegenwensch vloeide van de lippen eens

kinds, maar het was de eerste, dien Olivier
immer over het hoofd had hooren uitspreken.

Onder al de wederwaardigheden en beproevin-
gen van zijn volgend leven, in alle wisselingen
van vele kommervolle jaren, vergat hij dien
zegenwensch nooit.

VIII.

OLIVIER GAAT NAAR LONDEN BN ONTMOET OP WEG
KEN ZONDERLING SLAG VAN JONGEN HEER.

Olivier kwam bij den paal, waar het pad
eindigde, en bevond zich op den grooten weg.
Het sloeg acht ure, en schoon hij vijf (engelsche)
mijlen van de stad verwijderd was, liep hij nog
altijd voort, nu en dan achter eene heg weg-
kruipende, vreezende dat men hem zou vervol-

gen en inhalen. Tegen den middag zette hij zich

bij een mijlpaal neder, en dacht er voor het eerst

over na, waarheen hij toch gaan, hoe hij aan den
kost zou komen.
Op den paal, waarbij hij zat, stond met groote

letters geschreven, dat de afstand van daar naar
Londen zeventig mijlen bedroeg. Deze naam
wekte nieuwe denkbeelden op in den geest van
den knaap. Londen! — die groote, uitgestrekte

stad! — Niemand, zelfs Bumble niet, zou hem
daar kunnen wedervinden. In het armhuis had
hij oude lieden dikwijls hooren verhalen, dat
men in Londen nooit behoefde honger te lijden,

wanneer men niet wilde, en in die groote stad
middelen waren om aan den kost te komen,
waarvan hij, die op het land was geboren en
getogen, geen denkbeeld had. Dit was eene ge-
schikte plaats voor een kind zonder thuiskomen,
die op den weg van honger sterven moest, wan-
neer niemand zich zijner aantrok. Toen dit alles

door zijn brein spookte, sprong hij op en ging
met nieuwen moed verder.

Hij had den afstand tusschen hem en Londen
reeds met vier mijlen verminderd, voordat hij

er aan dacht, hoeveel hij nog af te leggen had,

alvorens de plaats zijner bestemming te bereiken.

Hij vertraagde zijn tred, en vroeg zich af, op
welke wijze hij de reis zou maken. Hij had eene
snee brood, een grof linnen hemd en een paar
kousen in een zakdoek; hij bezat ook eene pen-
ny, die hij van Sowerberry, na eene begrafenis,
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waarbij hij zich bijzonder goed van zijne taak

gekweten had, ten geschenke ontvangen had
— in zijn zak. „Een schoon hemd," dacht Olivier,

„is een zeer goed ding, en ook een paar kousen

en eene penny, doch zullen zij mij niet veel hel-

pen, op eene reis van vijf en zestig mijlen in den
winter." Ofschoon dus Olivier de zwarigheden,

welke hem in den weg stonden, volkomen kende,

wist hij echter geen middel uit te vinden om die

te boven te komen, zoodat hij zijn bundeltje

van den eenen schouder over den anderen hing

en zijn weg vervolgde.

Hij legde dien dag twintig (engelsche) mijlen

af, en nuttigde niets dan zijne snede droog

brood en een dronk water, dien hij aan de

zijne beenen zoo zwak, dat de knieën hem knik-

ten. De nacht, welke hij in de opene lucht

doorbracht, verkwikte hem niet, en toen hij

zich den volgenden morgen weder op weg wilde

begeven, kon hij nauwelijks voortkomen.
Aan den voet van een heuvel bleef hij zitten,

totdat er een postwagen kwam. Hij bedelde

om eenige ondersteuning bij de reizigers, die

bovenop zaten, doch slechts een enkele sloeg

eenige acht op hem, en van die weinigen kreeg

hij nog ten antwoord, dat hij wachten zou tot

men den top van den heuvel bereikt had, en
dan toonen moest, hoever hij voor eene halve

penny loopen kon. De arme Olivier beproefde

een eind weegs den wagen bij te houden; doch

„WBL VBIBND, WAT SCHBBI/T BR AAN ?" (Wz. 26).

deuren der huizen bedelde. Toen het duister

werd, begaf hij zich naar de weide, kroop in

eene hooimijt, en besloot om daar den nacht

door te brengen. In den beginne was hij be-

vreesd, want er woei een onstuimige wind over

de velden; hij was koud en had honger, en ge-

voelde zich meer dan ooit alleen en verlaten.

Daar hij echter zeer vermoeid was, sliep hij

spoedig weder in en vergat zijn nood.

Toen hij den volgenden morgen ontwaakte,

was hij koud en stijf en zoo hongerig, dat hij

zich in het eerstvolgende dorp voor zijne penny-

een broodje moest koopen. Hij had nog niet

meer dan twaalf mijlen afgelegd toen het weder
avond werd; want zijne voeten waren open en

het was hem niet mogelijk; zijne vermoeidheid

was te groot, en zijne voeten deden hem te

veel pijn. Toen de reizigers dit zagen, staken

zij hun geld weder in den zak en zeiden, dat

hij een luiaard was, die niets verdiende. De
[ wagen snelde voort en liet slechts eene wolk

i

van stof achter.

In sommige dorpen stonden groote borden,

i waarop te lezen stond, dat wie hier bedelde,

i
naar de gevangenis gebracht werd, 't geen Olivier

1 zulk een schrik aanjoeg, dat hij zoodanige

:

plaatsen zoo schielijk mogelijk weder verliet. In

andere dorpen bleef hij staan in de nabijheid

: eener herberg, en zag de voorbijgangers smee-
1 kend aan; gewoonlijk echter was het gevolg daar-



van, dat de vrouw des huizes een daar rondslen-

terenden staljongen order gaf, den vreemden
knaap, die zekerlijk het een of ander stelen

wilde, weg te jagen. Wanneer hij aan eene pacht-

hoeve bedelde, werd hij, ten minste negen van
de tien keeren, afgewezen met de bedreiging,

dat men anders den hond op hem zou afzenden;

en waagde hij het, zijn blik op de uitgestalde

waren van een winkelier te slaan, sprak men
dadelijk van den gerechtsdienaar, hetwelk hem
oogenblikkelijk met den grootsten angst deed
wegloopen.

Olivier's lijden zou, wanneer een goedhartige
tolbaas en. eene medelijdende oude vrouw zich

zijner niet hadden aangetrokken, ongetwijfeld

op dezelfde wijze geëindigd zijn als dat zijner

moeder; met andere woorden: hij zou van hon-
ger op den weg neergevallen zijn. Doch de
tolbaas gaf hem eene stevige boterham met kaas,

en de oude vrouw, wier kleinzoon schipbreuk ge-

leden had, en thans mede blootsvoets in een of

ander gedeelte der aarde omzwierf, had mede-
lijden met den ongelukkigen wees, en gaf hem
wat zij kon, — ja zelfs meer, — met woorden
van troost en tranen van medelijden, die dieper

in het hart van Olivier drongen dan al het tot nu
toe ondergane leed.

In den vroegen morgen van den zevenden dag
nadat hij zijne geboorteplaats had verlaten, strom-

pelde Olivier het stadje Barnet binnen. De ven-

sterluiken waren gesloten, de straten ledig, en
geen sterveling was opgestaan om zijn dage-
lijksch werk te hervatten. De zon schitterde in

haar vollen luister; doch haar licht scheen den
armen jongen zijne eenzaamheid en hulpeloos-

heid slechts duidelijker te maken, toen hij, met
bebloede voeten en met stof bedekt, op de stoep

van een huis nederzat.

Langzamerhand werden de luiken en winkels

geopend, en vertoonden zich eenige menschen
op de straat. Sommigen bleven staan om Olivier

een oogenblik aan te gapen, of draaiden zich

onder het gaan even naar hem om; doch geen
hunner vroeg hem, wat hem deerde, noch van
waar hij kwam. Tot bedelen had hij den moed
niet, en hij bleef treurig en stil op de stoep zitten.

Hij had daar eenigen tijd gezeten, zich ver-

wonderende over het groot aantal publieke hui-

zen (elk ander huis was eene herberg, klein of

groot) en naar de voorbij rijdende wagens ziende;

hij dacht er over na, hoe wonderlijk het was, dat

de lieden, die daarin zaten, in weinige uren en
op hun gemak doen konden, wat hem gedurende
eene geheele week de grootste inspanning en de
uiterste moeite gekost had, — toen hij bemerkte,

dat een jongen, die, hem eenige oogenblikken
geleden zonder op hem te letten voorbijgegaan

was, zich omkeerde en hem van de andere zijde

der straat met de grootste oplettendheid be-

schouwde. In den beginne sloeg Olivier geen acht

hierop; doch de jongen bleef hem zoo aanhou-

dend opnemen, dat hij eindelijk ook zijne blik-

ken op hem vestigde. Hierop stapte de jongen
de straat over, bleef bij Olivier staan en zeide:

„Hallo, maat, wat scheelt er aan?"
De jongen, die den jeugdigen reiziger deze

woorden toesprak, was ongeveer van denzelfden

ouderdom als hij, maar zag er zoo vreemd uit,

als Olivier nog nooit een jongen gezien had. Het
was een jongen met een stompen neus, laag

voorhoofd en gemeen gezicht, en zoo morsig als

men maar verlangen kon te zien, maar hij had

|

overigens al de manieren en houding van een

volwassen man. Hij was klein voor zijne jaren,

had kromme beenen en kleine, leelijke, scherpe

oogen. Zijn hoed stond zoo schuins op één oor,

dat hij ieder oogenblik dreigde af te vallen. Dit

zou ook werkelijk gebeurd zijn, indien de eigenaar

niet de behendigheid had bezeten telkens eene

zekere beweging met het hoofd te maken, waar-

door de hoed weder in een behoorlijk evenwicht

gebracht werd. Hij droeg eene jas, waarvan de
panden tot aan de hielen reikten. De mouwen
had hij tot op de helft opgeslagen om de handen
vrij te hebben en ze in zijne broekzakken te

kunnen steken, waar ze ook thans waren. Hij

was, in 't kort, een winderig en blufferig heertje

als ooit van vier voet en zes duim, of iets

minder, in zijne laarzen stond.

„Wel, vriend, wat scheelt er aan?" vroeg dit

zonderlinge wezen aan Olivier.

„Ik ben zeer hongerig en vermoeid," ant-

woordde deze, terwijl hem de tranen in de oogen
stonden toen hij sprak. „Ik heb een langen weg
afgelegd. Zeven dagen lang heb ik geloopen."

„Zeven dagen geloopen!" riep het heertje uit.

„O, ik weet het al, op bevel van den snavel, niet

waar? Maar," voegde hij er bij, toen hij Olivier's

verwonderd gelaat zag, „ik veronderstel, dat gij

niet weet wat een snavel is, mijn grasgroene

kameraad."
Olivier antwoordde, dat hij meer dan eens den

bek van een vogel door de term in quaestie had
hooren aanduiden.

„Mijn God, hoe groen!" riep de jeugdige gen-

tleman uit; „wel, een snavel is een magistraat;

en wanneer men loopt op bevel van den snavel,

loopt men niet vooruit, maar altijd naar de
hoogte, en nooit naar de laagte. Woont gij

nooit in den molen?"
„Wat molen?" vroeg Olivier.

„Wat molen? — Wel, de molen, waar men
altijd trap op, en nooit trap af gaat. — Maar
kom," zeide het heertje, „gij hebt honger en

zult verzadigd worden. Mijne zakken zijn wel
niet gespekt, maar wat ik heb, deel ik met u.

Kom, sta op, vriendje, en volg mij!"

Hij hielp Olivier opstaan, ging met hem een
winkel binnen, en kocht er wat gekookte ham
en een brood, of, zooals hij zich uitdrukte, voor

vier penny's zemelen. Om de ham tegen stof te

beveiligen, maakte hij op eene vindingrijke wijze
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er plaats voor, door een gat in het brood te

maken, en daar de ham in te stoppen; vervolgens

nam hij het brood onder den arm en bracht

Olivier in het benedenvertrek van eene kleine

kroeg. Hier bestelde het raadselachtige jong-

mensch eene kan bier; Olivier viel op de uitnoodi-

ging van zijn nieuwen vriend op het eten aan, en
deed een lang en hartig maal, gedurende welken
tijd de zonderlinge knaap Olivier met opmerk-
zame blikken gadesloeg.

„Gaat de reis naar Londen?" vroeg de jonge

gentleman eindelijk, toen Olivier een weinig ver-

zadigd was.

„Ja."

„Hebt gij daar thuiskomen?"
„Neen."
„Hebt gij geld?"

„Neen."
De jongen floot en stak de handen zoo ver

in zijne zakken als zijne mouwen gedoogden.
„Woont gij te Londen?" vroeg Olivier.

„Ja, wanneer ik thuis ben," antwoordde de

knaap. „Gij hebt zeker nog geene huisvesting

van dezen nacht, niet waar?"
„Nog niet," antwoordde Olivier. „Ik heb nog

onder geen dak geslapen, sedert ik mijne woon-
plaats verlaten heb."

„Bekommer je daar niet over," zeide de jon-

gen. „Ik moet dezen avond ook in Londen
wezen, en heb daar kennis aan een ouden ach-

tingswaardigen heer, die je huisvesting om niet

geven zal, wel te verstaan, wanneer een bekende
je voorstelt. En kent hij mij niet? O neen, niet in

het minst! In geen enkel opzicht! Zeker niet!"

De jeugdige gentleman glimlachte, als om te

kennen te geven, dat de laatste fragmenten van

zijn gesprek grappig ironisch waren, en dronk

zijne kan bier leeg.

Deze onverwachte uitnoodiging was al te

verleidelijk voor Olivier, om haar te kunnen
afslaan, vooral daar er de verzekering werd bijge-

voegd, dat de voornoemde oude heer zonder

twijfel ook verder voor hem zorgen zou. Dit

leidde tot een vriendschappelijk en vertrouwe-

lijk gesprek, waaruit Olivier te weten kwam, dat

zijn nieuwe vriend Jack Dawkins heette en de
bijzondere lieveling en protégé van den ouden
heer was.

Het uiterlijk aanzien van den jongen heer

Dawkins gaf juist geen zeer gunstig denkbeeld

van de voorrechten, welke de oude heer aan hen
schonk, die in zijne bescherming deelden; daar

echter zijne manier van spreken zeer vlug en

zelfs Ioszinnig was, en hij overigens verzekerde,

dat hij onder zijne vertrouwde vrienden den bij-

naam van „geslepen Draaier" bezat, maakte Oli-

vier uit dit alles op, dat zijn nieuwe vriend wel een

lichtzinnige vogel kon zijn, die de wijze lessen van

zijn weldoener tot dusver in den wind geslagen

had. Hij vatte het vaste voornemen op, de wel-

willendheid van den ouden heer zoo spoedig

mogelijk te winnen, en indien hij zag, dat Daw-
kins onverbeterlijk was, zooals hij reeds meer dan
half vermoedde, dan voor de eer van zijn ver-

deren omgang te bedanken.

Daar Dawkins redenen scheen te hebben om
niet bij dag in Londen te komen, was het reeds

ongeveer elf ure des avonds, toen zij de barrière

van I s 1 i n g t o n bereikten, met versnelde schre-

den liep de „Draaier" door verschillende straten

en steegjes, en beval aan Olivier, dat deze hem
onmiddellijk op de hielen moest volgen. Schoon
hij moeite had om zijn geleider bij te houden, kon
hij toch niet nalaten om nu en dan een vluch-

tigen blik om zich heen te werpen. Nooit had hij

morsiger en armoediger plaats gezien. De straat

was zeer nauw en vuil en met een stinkenden

walm vervuld. Er waren vele kleine winkels;

doch de eenige voorraad scheen in groepen kin-

deren te bestaan, die zelfs om dezen tijd van den
nacht aan de deuren rondkropen of binnenshuis

schreeuwden. De eenige huizen, die te midden
der algemeene ellende bloei en welvaren vertoon-

den, waren de kroegen; daar raasden en tierden

de armste klasse van Ieren. Overdekte gangen
en stegen, die hier en daar op de straat uit-

kwamen, voerden naar groepjes huisjes, waar
beschonken mannen en vrouwen zich letterlijk in

het slijk wentelden. Uit sommige deuren slopen

slecht uitziende groote kerels voorzichtig heen,

die naar alle waarschijnlijkheid niet met de beste

bedoelingen schenen uit te gaan.

Olivier bedacht zich een oogenblik of het niet

beter zou zijn om weg te loopen, toen zij ter be-

stemder plaatse waren aangekomen. Zijn geleider

greep hem bij den arm, stiet de deur van een der

huizen open, trok hem naar binnen en sloot

de deur achter zich toe.

Op het fluiten van den „Draaier" klonk de
vraag: „Wie daar?" Dawkins sprak een zeker

wachtwoord uit, waarop aan het einde van den
gang een flauw licht flikkerde en een mannen-
gezicht zichtbaar werd, waar de leuning van een
oude keukentrap was weggebroken.

„Er zijn er twee," riep de man terwijl hij het

licht hooger en de hand voor de oogen hield.

„Wie is de andere?"
„Een nieuwe," antwoordde Jack, terwijl hij

Olivier voorttrok.

„Van waar?"
„Van Groenland. Is Fagin boven ?"

„Ja, hij zoekt de lappen uit, kom maar!" Het
licht en het gelaat verdwenen.

Olivier tastte met de eene hand rond, hield

zich met de andere aan zijn geleider vast, en

stapte met moeite de donkere, hier en daar
gebrokene trap op, die door zijn geleider be-

stegen werd met een gemak en vlugheid', die

toonden, dat hij er volkomen mee bekend was.

Hij opende de deur eener achterkamer en trok

Olivier met zich naar binnen.

De wanden en de zoldering der kamer waren



van ouderdom en rook geheel zwart geworden.
Voor den schoorsteen stond eene tafel van den-
nenhout, met eene vetkaars in den hals van eene
flesch er op, twee of drie tinnen kroezen, brood,
boter en een bord. In eene braadpan, die op het

vuur stond en waarvan de steel met een touw
aan den schoorsteenmantel was vastgemaakt,
knisterden eenige worsten; er stond, met eene
vork in de hand, een oude gerimpelde jood
bij, wiens boosaardig en afzichtelijk gelaat door
een dikken bos rood haar overschaduwd werd.
Hij droeg een wollen borstrok, welke zijn hals

bloot liet, en scheen zijne aandacht te ver-

deden tusschen de braadpan en een drooghek
waar onderscheidene zijden zakdoeken ophin-
gen. Eenige harde bedden, van oude zakken
gemaakt, lagen naast elkander op den vloer,

en om de tafel zaten vier of vijf knapen, van
wie er geen ouder was dan de „Draaier", en
die uit kalken pijpen rookten, en jenever dron-

ken in de houding van volwassenen. Zij ver-

drongen zich allen om hun makker, toen deze
den jood iets in het oor fluisterde, keken toen
Olivier aan en begonnen, evenals de jood, die

nog altijd de vork in de hand hield, te lachen.

„Dat is hij, Fagin," zeide Jack Dawkins, „mijn
vriend Olivier Twist."

De jood grinnikte, en terwijl hij eene diepe
buiging voor Olivier maakte, nam hij hem bij

de hand en zeide, dat hij hoopte de eer te zullen

hebben spoedig nadere kennis met hem te zullen

aanknoopen. Daarop kwamen de heeren met
de tabakspijpen naar hem toe, en schudden
hem de beide handen vrij hard, — vooral die,

waarin hij zijn bundeltje hield. Een hunner
beijverde zich om Olivier's muts op te hangen,
en een ander dreef de vriendelijkheid zoo ver,

dat hij de handen in Olivier's zakken stak, opdat
deze, daar hij zoo vermoeid was, ze niet zou
behoeven te ledigen wanneer hij naar bed ging.

Deze aardigheden zouden misschien nog door
meer andere gevolgd zijn, maar op de vrijge-

gevige exercitie, die de jood met zijne vork
op de hoofden en schouders der beleefde jonge
heeren uitoefende, werd er een einde aan
gemaakt.

„Wij zijn zeer verheugd u te zien, Olivier,"

zeide de jood, „zeer verheugd. Jack, neem de
worsten van het vuur en schuif voor Olivier een
bankje bij 't vuur. Ha ! gij kijkt naar de zakdoeken,
Olivier, niet waar? Er zijn er verscheidene, is

't niet? Wij hebben ze juist voor de wasch uit-

gezocht, ziet ge! ha! ha! ha!"
Deze laatste woorden werden door een luid

gelach van al de veelbelovende kweekelingen
van den grappigen ouden heer begroet; en lachend
zette men zich aan tafel.

Olivier kreeg zijn deel, en de jood schonk
hem een glas jenever met warm water in, met
de woorden, dat hij het terstond moest drin-

ken, daar een ander het glas na hem gebrui-

ken moest. Olivier deed wat hem bevolen was
en voelde zich bijna onmiddellijk daarna naar
een der bedden dragen, waar hij in een diepen
slaap viel.

IX.

BBVAT NADERE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DEN
MINZAMEN OUDEN HEER EN ZIJNE VEEL-

BELOVENDE KWEEKELINGEN.

Het was reeds laat op den volgenden morgen
toen Olivier uit een gezonden en langen slaap
ontwaakte. In de kamer was niemand behalve
de jood, die koffie voor het ontbijt kookte, en
zachtjes fluitende met een ijzeren lepel omroer-
de. Nu en dan hield hij zich stil om te luisteren

wanneer zich beneden een of ander gerucht liet

hooren; en wanneer hij zich er van vergewist
had dat alles in orde was, begon hij wederom
te fluiten en te roeren.

Schoon Olivier van zelve ontwaakt was, was
hij echter nog niet volkomen wakker. Er is een
zekere toestand tusschen slapen en waken,
waarin men in vijf minuten meer droomt, met
half geopende oogen, en men zich half bewust
is van alles wat er rondom ons gebeurt, dan
in vijf nachten van een vasten slaap, wanneer
de geest in volkomene bewusteloosheid verkeert.

In zulk een toestand ontwaart de mensch juist

zooveel van de werkzaamheid van zijn geest,

dat het hem een denkbeeld van diens macht
over tijd en ruimte kan geven, wanneer hij

ontdaan is van de kluisters des menschelijken
lichaams.

In dezen toestand nu verkeerde Olivier. Hij

zag met zijne half geopende oogen den jood,

hoorde hem zacht fluiten en het krassen van
den lepel in den koffieketel, en echter hield

zijn geest zich bezig met iedereen, die hij vroeger
gekend had.

Toen de koffie gereed was, stond de jood eenige
oogenblikken besluiteloos stil, alsof hij niet goed
wist, wat nu aan te vangen, keerde zich toen
om, zag naar Olivier en riep hem bij zijn naam.
Deze antwoordde niet en lag naar alle waarschijn-

lijkheid nog te slapen.

Toen de jood op dit punt gerustgesteld was,
sloop hij naar de deur, sloot haar, en nam, zooals

het Olivier toescheen, uit een valluik in den vloer

een klein kistje, dat hij voorzichtig op de tafel

plaatste. Zijne oogen fonkelden toen hij het

opende en er in zag. Hij schoof een ouden stoel

bij de tafel, ging zitten, en haalde uit het kistje

een prachtig gouden horloge, dat schitterde van
juweelen.

„Ha!" zeide de jood, met de schouders trek-

kende, terwijl elke trek van zijn gerimpeld «ge-
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laat zich tot een grijzenden lach verdraaide:

„handige honden! handige honden! Altijd ge-

trouw! Nooit hun ouden verzorger gezegd, waar
zij' geweest zijn! Nooit den ouden Fagin ver-

raden. En waarom zouden zij ook. Het zou den
strop niet losmaken, of den dood eene minuut
verschuiven. Neen, neen! knappe jongens! knap-

pe jongens!"
Met deze en dergelijke betrachtingen, mompe-

lend uitgesproken, legde hij het horloge weer
op zijne veilige plaats, nam er vervolgens nog
een zestal in de hand, beschouwde ze met het-

zelfde genoegen, met nog vele ringen, spelden,

armbanden en andere fraaie dingen, van zulk

eene kostbaarheid en prachtig maaksel, dat Oli-

vier zich zelfs van hare namen geen denkbeeld
kon vormen.
Toen alle deze kostbaarheden weder in het

kistje gelegd waren, nam de jood er een voor-

werp uit, dat zoo klein was, dat hij het in de
holte van zijne hand kon bergen. Het scheen
van een zeer fijn inscriptie voorzien te zijn;

want de jood legde het op de tafel, hield de
hand boven de oogen en beschouwde het lang

met de grootste opmerkzaamheid. Eindelijk leg-

de hij het weer in het kistje alsof hij wanhoopte
aan een goeden uitslag zijner pogingen, wierp
zich achterover in zijn stoel en mompelde:
„De doodstraf is toch eene prachtige zaak!

De dooden hebben nooit berouw! De dooden
brengen nooit slechte zaken aan het licht! Het
is een heerlijk ding! Vijf achter elkander opge-
knoopt, en geen enkele overgebleven, om met
mij te deelen of boos te worden."

Terwijl de jood deze woorden uitsprak, vielen

zijne donkere, scherpe blikken, die hij tot nu
toe voor zich gehouden had, op Olivier's gelaat;

deze hield de zijne in stomme verbazing op den
oude gevestigd. Een oogenblik — een polsslag

van tijd — was voor den jood genoeg om over-

tuigd te zijn, dat men hem had waargenomen.
Hij wierp het deksel van het kistje schielijk

toe, greep een op de tafel liggend broodmes,
en sprong woedend op; in weerwil van zijn

angst, bemerkte echter Olivier, dat de hand,

waarin hij het mes hield, beefde.

„Wat is dat?" riep de jood uit. „Waarom
beloert gij mij? Waarom zijt gij wakker? Wat
hebt gij gezien? Spreekt, jongen, schielijk, het

geldt hier uw leven!"

„Ik kon niet langer slapen, mijnheer," ant-

woordde Olivier bedeesd, „het spijt mij, dat ik

u gestoord heb!"
„Zijt gij niet reeds een uur wakker?" vroeg de

jood, terwijl hij den knaap boosaardig aanstaarde.

„Neen, stellig niet, mijnheer."

„Stellig?" schreeuwde de jood met een nog
woedender blik en nog dreigender gebaren dan
te voren.

„Op mijn woord," antwoordde Olivier, „stel-

lig niet."

„Nu, wees bedaard," vervolgde de jood, die

plotseling zijne gewone gelaatstrekken weder aan-

nam en met het mes speelde, alvorens het

op de tafel neder te leggen, alsof hij Olivier

wilde doen gelooven, dat hij het maar in scherts

opgenomen had. „Ik weet het wel, ik wilde

u maar bang maken. Gij zijt een onverschrok-

ken knaap, ha! ha! gij zijt een onverschrokken
knaap, Olivier," en de jood wreef zich de han-

den, maar keek desniettemin met ongerustheid

naar het kistje.

„Hebt gij een van die mooie dingen gezien,

mijn zoon?" vroeg hij verder, terwijl hij de hand
op het -kistje legde.

„Ja, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Zoo!" zeide de jood en verbleekte. „Het zijn

— het zijn de mijne, Olivier. 't Is mijne ge-

ringe bezitting, al wat ik voor mijn ouden dag
heb om van te leven. Men noemt mij gierig,

mijn zoon, gierig, dat is alles."

Olivier dacht, dat de oude heer bepaald gierig

moest zijn, om met zooveel horloges op eene
zoo morsige plaats te wonen; maar van mee-
ning, dat zijne genegenheid voor den „Draaier"
en de andere knapen hem misschien veel geld

moest kosten, sloeg hij een eerbiedigen blik op
den jood, en vroeg of hij mocht opstaan.

„Wel zeker, mijn vriendje, wel zeker," ant-

woordde de oude heer. „Daar ginds in den hoek
bij de deur staat eene kruik met water; haal

die en ik zal u eene waschkom geven, dan kunt
gij u wasschen." Olivier stond op, ging naar
de aangewezene plaats, en bukte om de kruik

van den grond op te nemen. Toen hij zich weer
omkeerde, was het kistje verdwenen.

Nauwelijks had hij zich gewasschen en het

vuile water, op bevel van den jood, uit het

venster geworpen, toen de „Draaier" thuis

kwam, vergezeld van een jongen, vroolijken

vriend, dien Olivier den vorigen avond uit eene
kalken pijp had zien rooken en aan Olivier thans

voorgesteld werd als Charley Bates. Zij gingen
alle vier aan tafel zitten om te ontbijten; het

ontbijt bestond uit koffie en eenige warme
broodjes met ham, die Dawkins in zijn hoed
had meegebracht.

„Wel," zeide de jood tot den „Draaier", terwijl

hij een zijdelingschen blik op Olivier wierp,

„ik hoop dat gij dezen morgen aan den arbeid

geweest zijt, mijne vriendjes?"

„Geducht," antwoordde Dawkins.
„Gij zijt brave jongens," zeide de jood, „wat

brengt gij, „Draaier?"

„Een paar portefeuilles," antwoordde de jeug-

dige gentleman.

„Gespekt?" vroeg de jood begeerig.

„Zoo tamelijk," antwoordde Dawkins en haal-

de twee portefeuilles, eene roodë en eene groene,

voor den dag.

„Niet zoo zwaar als ze zijn moesten," merkte
de jood aan, nadat hij den inhoud zorgvuldig had



nagezien, „maar ze zijn netjes en goed gemaakt, j

Hij is een goed werkman, niet waar, Olivier!"

„Voorzeker, mijnheer!" antwoordde Olivier.

Mijnheer Charley Bates begon luide te lachen,

tot groote verwondering van Olivier, die niets

belachelijks vond in 't geen er voorviel.

„En wat hebt gij :

, vriendlief?" vroeg Fagin

aan Charley Bates.

„Lappen," antwoordde Bates, te gelijker tijd

vier zakdoeken voor den dag halende.

„Goed," zeide de jood, terwijl hij ze oplettend

beschouwde, „zij zijn goed, zeer goed. Maar gij

hebt ze verkeerd geletterd, Charley; de letters

moeten er met eene naald uitgehaald worden,
en we willen Olivier leeren hoe hij dat doen
moet. Wilt gij wel, Olivier?"

„Als 't u belieft, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Zoudt gij niet gaarne ook zulke mooie zak

doeken willen maken, als Charley Bates?" vroeg
de jood verder.

„O ja, wanneer ge mij dat leeren wilt, mijn-

heer," antwoordde Olivier.

„Mijnheer Bates vond iets zoo buitengewoon
bespottelijks in dit antwoord, dat hij in een
luiden lach uitbarstte. Daar dit lachen hem over-

viel, toen hij juist bezig was met zijn kop
koffie te drinken, geraakte ze in het verkeerde

keelgat, zoodat hij bijna stikte.

„Hij is zoo prettig groen," zeide Bates, als

om zich te verontschuldigen over zijne onbe-
leefde handelwijze, toen hij weer in staat was
om adem te scheppen.

De „Draaier" zeide niets, doch streek Olivier's

haar over zijn voorhoofd, en zeide toen dat hij

wel aan zou leeren; waarop de oude heer, toen

hij zag dat Olivier rood werd, aan het gesprek

eene andere wending gaf, en vroeg of er vele

menschen bij de terechtstelling van dezen mor-
gen waren geweest. De verwondering van Olivier

steeg nog hooger toen hij het antwoord der beide

knapen vernam, dat zij er beide bij tegenwoordig
geweest waren; hij moest er natuurlijk wel ver-

wonderd over zijn, dat zij nog zooveel tijd hadden
kunnen vinden om zoo vlijtig te werken.

Toen het ontbijt afgeloopen was, begonnen
de jongens met den vroolij'ken ouden heer een

zonderling en buitengewoon spel te spelen, dat

op de volgende wijze plaats had. De vroolijke

oude heer stak eene snuifdoos in den eenen, een

brieventasch in den anderen broekzak, een hor-

loge, met een ketting om den hals, in zijn vestzak,

eene valsche juweelen speld aan zijn hemd, een

brilledoosje en een zakdoek in de zakken van
zijne jas, knoopte de jas toe, en wandelde ver-

volgens met een stok in de hand, de kamer op
en neer, op de wijze zooals men op ieder uur

van den dag oude heeren langs de straten der

stad ziet rondwandelen. Nu en dan bleef hij voor

den haard of aan de deur stilstaan, evenals

iemand die met alle opmerkzaamheid voor een

winkelglas staat te kijken. Hij keek echter ieder

oogenblik om, als vreesde hij bestolen te worden,

en tastte beurtelings met de handen naar al zijne

zakken, om zich te overtuigen, dat er niets uit-

genomen was; dit alles deed hij op eene zoo

kluchtige en natuurlijke wijze, dat Olivier lachte

tot hem de tranen langs de wangen liepen. Al

dien tijd volgden de beide knapen den jood op
de hielen; doch telkens, wanneer deze omkeek,
sprongen zij zoo vlug ter zijde, dat het onmoge-
lijk was om hunne bewegingen te volgen. Einde-

lijk trapte de „Draaier" hem als bij toeval op de

teenen, terwijl Bates van achteren tegen hem aan-

viel, en in hetzelfde oogenblik ontnamen zij hem
met eene verwonderlijke snelheid snuifdoos,

brieventasch, horloge met den ketting, doek-

speld, zakdoek, en zelfs brilledoosje. Toen de

oude heer eene hand in een zijner zakken voelde,

zeide hij, in welken zak hij zulks voelde, en
toen begon het spel opnieuw.

Nadat dit spel eenigen tijd geduurd had, kwa-
men er twee jonge dames en vroegen om den
jongen heer te zien; de ééne heette Bet, de

andere Nancy. Heur hoofdhaar was dik en zwaar,

en van achteren niet zeer netjes opgebonden; zij

zagen er slordig uit, tot zelfs aan de kousen en

schoenen. Zij waren wellicht niet bijzonder schoon

te noemen, doch zij hadden eene gezonde, roode

kleur en schenen vroolijk en opgeruimd te zijn.

Daar zij in hare houding en manieren merkwaar-
dig ongedwongen en vriendelijk waren, kwamen
ze Olivier voor als zeer aardige meisjes.

Het bezoek duurde vrij lang. Er werd jenever

voor den dag gehaald, daar eene der dames over

koude in de maag klaagde, en het gesprek nam
eene zeer vertrouwelijke wending. Eindelijk meen-
de Charley Bates, dat het wel tijd was om
schoenmakers-biesje te bestijgen, hetwelk Olivier

voorkwam de Fransche uitdrukking te zijn voor

uitgaan, want onmiddellijk daarop vertrokken de
„Draaier" en Charley Bates met de beide dames,

na van den beminnelijken ouden jood eenig geld

voor hunne vertering ontvangen te hebben.

„Welnu, vriendjelief, is dat geen gelukkig

leven?" vroeg Fagin aan Olivier, „zij mogen nu
den geheelen dag uitblijven."

„Hebben zij gedaan met den arbeid, mijn-

heer?" vroeg Olivier.

„Ja," antwoordde de jood; „dat wil zeggen,

totdat zij onverwacht iets mochten opdoen, ter-

wijl zij uit zijn; en wees er zeker van, vriendje-

lief, dat zij zich dien dan niet laten ontsnappen.
— Neem hen tot voorbeeld, ventje, neem hen
tot voorbeeld," vervolgde de jood, terwijl hij

met den kolenschop op den haard sloeg, ten

einde aan zijne woorden meer klem bij te zetten,

„doe alles wat zij u verzoeken, en volg altijd

hun raad op, vooral van den „Draaier". Hij zal

nog eenmaal een groot man worden, en ook
van u maken, wanneer gij trouw zijn voorbeeld

volgt. Hangt mijn zakdoek uit mijn zak, kerel-

tje?" vroeg de jood, terwijl hij staan bleef.



„Ja, mijnheer!" antwoordde Olivier.

„Zie dan eens, of gij er hem kunt uithalen,

zonder dat ik het merk, zooals gij de anderen
dezen morgen bij het spel zaagt doen."

Olivier lichtte met de eene hand den zak van
onderen even op, zooals hij den „Draaier" had
zien doen, en trok er met de andere den zak-

doek zachtjes uit.

„Hebt gij hem?" vroeg de jood.

„Daar is hij, mijnheer," antwoordde Olivier,

den zakdoek in de hand houdende.
„Gij zijt een vlugge jongen," zeide de speel-

zieke oude heer, terwijl hij Olivier vriendelijk

op het hoofd tikte, „behendiger jongen zag ik

nooit; „hier is een schelling voor je. Wanneer
gij op die wijze voortgaat, zult gij eenmaal de
grootste man van uw tijd worden. Doch kom
nu hier; ik zal u Ieeren, hoe gij de merken
uit de zakdoeken krijgt."

Olivier kon niet begrijpen, wat het trekken van
den zakdoek uit de jas van den ouden heer te

maken had met zijne kansen, eens een groot

man te zullen worden. Doch, bedenkende dat

de jood, die zooveel ouder was dan hij', het

beter weten moest, zette hij zich rustig aan de
tafel, en was weldra geheel verdiept in zijne

nieuwe bezigheid.

X.

OLIVIBR WORDT BETER BEKBND MBT HET KARAKTER
ZIJNER NIEUWE METGEZELLEN EN BETAALT ZIJNE

ONDERVINDING DUUR, BEN ZEER KORT, MAAR
ZEER BELANGRIJK HOOFDSTUK IN DEZE

GESCHIEDENIS.

Olivier bleef gedurende eenige dagen in de
kamer van den jood, tornde de letters en cijfers

uit de zakdoeken, waarvan eene groote menigte
thuis gebracht werd, en nam nu en dan deel aan
het reeds beschrevene spel, waarmede de jood
en de twee knapen zich geregeld eiken morgen
verlustigden. Eindelijk begon hij naar frissche

lucht te verlangen en verzocht den ouden heer
dringend, hem te vergunnen, met zijne twee
kameraden uit te gaan om te werken.

Olivier verlangde des te meer een werkzaam
deel aan den arbeid te nemen, omdat hij het

streng zedelijk karakter van den ouden heer nu
eenigszins nader had Ieeren kennen. Kwamen
Dawkins of Charley Bates des avonds met ledige

handen thuis, dan hield hij eene lange en be-

straffende aanspraak over de nadeelen der luiheid,

en zond hen zonder eten naar bed; eens ging
hij zelfs zoo ver, dat hij hen van de trappen
smeet; doch dit was zijne godvruchtige vermanin-
gen wat buitengewoon ver gedreven.

Op zekeren morgen bekwam Olivier eindelijk

de zoolang verlangde vergunning. Sedert een
dag of drie waren er geene zakdoeken gebracht

en was het eten zeer karig en schraal geweest.
Dit bewoog den oude wellicht, om zijne toestem-
ming te geven; althans hij vergunde Olivier

om te gaan en plaatste hem onder het gemeen-
schappelijk opzicht van Charley Bates en zijn

vriend de „Draaier".

De drie knapen gingen heen; de „Draaier" had
zijne mouwen opgeslagen en den hoed als naar

gewoonte op één oor. De heer Bates slenterde

rond, met de handen in de zakken, en Olivier ging
tusschen hen beiden in, nieuwsgierig, waarheen
zij hem brengen en in welken tak van nijverheid

zij hem het eerst onderricht geven zouden.
De stap, dien zij aannamen, was zoo langzaam

en zoo slenterend, dat Olivier begon te gelooven,

dat zij den ouden heer bedrogen en niet werken
wilden. Daarenboven had de „Draaier" de kwade
gewoonte, kleine jongens in het voorbijgaan de
muts af te nemen en midden op de straat te wer-
pen; terwijl Charley Bates zeer verkeerde begrip-

pen van het eigendomsrecht scheen te hebben,
daar hij, waar hem dit slechts mogelijk was,
appelen en uien van de stalletjes aan den water-

kant stal en in zijne zakken stak, welke zoo ver-

wonderlijk ruim waren, dat zij zich langs zijne

geheele kleeding in alle richtingen schenen uit

te strekken. Dit alles mishaagde Olivier zoozeer,

dat hij op het punt stond om te zeggen, dat hij

terugkeerde, toen zijne gedachten plotseling door
eene merkbare verandering in het wezen van den
„Draaier" eene andere richting bekwamen.

Zij waren juist uit eene nauwe straat op een
groot plein aangekomen, toen Dawkins eens-

klaps staan bleef, den vinger op de lippen

legde, en zijne makkers met de grootste voor- en
omzichtigheid terugtrok.

„Wat is er?" vroeg Olivier.

„St!" antwoordde Dawkins. „Ziet gij dien heer
daar bij dat boekenstalletje ?"

„Dien ouden heer aan den overkant?" vroeg
Olivier; „ja, ik zie hem."

„Die moet er aan!" fluisterde de „Draaier".

„Een lentebloem," merkte Charley Bates aan.

Olivier staarde nu den een, dan den ander
zijner metgezellen met de grootste verwondering
aan, durfde echter niets vragen, want de beide
knapen slopen naar de andere zijde van het plein

en zoo dicht mogelijk achter den ouden heer,

op wien zij
1 hem opmerkzaam hadden gemaakt.

Olivier volgde hen op eenige schreden afstands,

doch bleef toen in stille verbazing staan.

De oude heer zag er zeer fatsoenlijk uit, droeg
gepoeierd haar, een gouden bril, een groenen
rok met fluweelen kraag, en eene witte broek;
en onder den arm hield hij een bamboesrotting.
Hij had een boek in de handen genomen en las

daarin zoo vlijtig alsof hij in zijne eigen studeer-

j
kamer in zijn leuningstoel zat. Het is inderdaad

j
zeer wel mogelijk, dat hij zich verbeeldde wer-

.



32 OLIVIER TWIST.

keiijk daar te zijn, want klaarblijkelijk zag hij

in zijne afgetrokkenheid noch het boekenstal-
letje, noch de straat, noch de jongens, noch iets

hoegenaamd, behalve het boek dat hij daar staande
scheen te willen uitlezen, daar hij telkens een blad

omsloeg wanneer hij aan het einde eener blad-

zijde gekomen was, en weder met denzelfden
ijver aan de volgende begon.
Doch wie schetst de verbazing, de ontsteltenis

van Olivier, toen hij, van de plaats waar hij op
eenigen afstand was blijven staan, met de oogen
zoo wijd open als slechts mogelijk was, zag,

dat de „Draaier" zijne hand in den rok des ouden
heers dompelde, en er een zakdoek uittrok.

Te zien, dat hij dien aan Charley Bates gaf,

en te aanschouwen dat beiden schielijk om den
hoek der straat heensprongen

!

In een oogenblik was nu het raadsel van de
zakdoeken, de horloges, de juweelen en van
den jood, voor Olivier opgehelderd. Hij stond
een oogenblik als op de straat genageld, en
het bloed liep hem als door de aderen. Toen
zette hij het beschaamd en verward uit al

zijne macht op een Ioopen, zonder zelf te weten
wat hij deed.

Dit alles was het werk van eene minuut;
maar op het oogenblik dat Olivier de hielen

lichtte, voelde de oude heer in zijn zak, miste

zijn zakdoek, en keek scherp om zich heen.
Daar hij den knaap zoo driftig zag wegloopen,
hield hij hem natuurlijk voor den dief, riep:

„houdt den dief!" en liep hem zelf achterna,

met het boek in de hand.

Doch het was niet alleen de oude heer, die

schreeuwde. Dawkins en Bates, die door weg
te Ioopen de opmerkzaamheid van het volk

niet wilden gaande maken, waren om den hoek
eener zijstraat blijven staan. Nauwelijks hoorden
zij het geschreeuw en zagen zij Olivier voort-

loopen, of zij begrepen hoe de zaken stonden,

sprongen met groote vaardigheid weder te voor-

schijn, riepen ook: „houdt den dief!" en voegden
zich bij de andere vervolgers, als rechtschapen

burgers.

Schoon Olivier door wijsgeeren was opge-
voed was hij echter niet, in de theorie, bekend
met hunne schoone stelling, dat zelfbehoud de
eerste wet der natuur is. Had hij die stelling

gekend, dan zou hij 1 wellicht op dit alles zijn

voorbereid geweest. Daar hij echter geheel on-

voorbereid was, nam zijn angst nog meer toe,

en hij ijlde voort met de snelheid van den wind,

met den ouden heer en de twee knapen,
schreeuwende en roepende, achter zich.

„Houdt den dief! Houdt den dief!" — Er ligt

eene zekere tooverkracht in deze woorden. De
koopman verlaat zijn winkel, de koetsier zijn

rijtuig, de slager zet zijn vleeschbak op den
grond neer, de bakker zijn mand, de melkboer
zijne emmers, de schooljongen laat zijne knik-

kers in den steek; de loopjongen zijne pakjes,

het kind zijn raket, de straatmaker zijn stamper;

allen Ioopen hals over kop voort, huilen,

schreeuwen, Ioopen de andere menschen tegen

het lijf, maken de honden bang en de kippen
aan 't schrikken; straten, stegen en pleinen

weergalmen van het geraas en getier.

„Houdt den dief! Houdt den dief!" wordt
door honderden stemmen herhaald, en de menigte
groeit elk oogenblik aan. Men rent en vliegt

midden door de modder en klettert door de
straten, de ramen worden opengerukt, de men-
schen vliegen de deuren uit, en de hoop rukt

immer voort. Een gansch publiek verlaat den
Janklaassen-kast midden in de schoonste ver-

tooning, vereenigt zich met den grooten hoop,

en verleent frissche krachten aan het ge-

schreeuw: „Houdt den dief! Houdt den dief!"

„Houdt den dief! Houdt den dief!" De zucht

om iets na te jagen is den mensen diep in

de borst geplant. Een naar adem hijgende jon-

gen, die van uitputting bijna nedervalt, wien
de angst op het gezicht te lezen staat en groote

zweetdroppels langs het gelaat vloeien, spant

zijne laatste krachten in, ten einde aan zijne

vervolgers te ontkomen; doch deze winnen ge-

durig veld, naarmate zijne krachten afnemen,

en hoe meer zij hem naderen, hoe meer en hoe
luider zij schreeuwen: „houdt den dief!" —
Ja, houdt hem in Gods naam, als was het uit

medelijden.

Eindelijk werd Olivier ingehaald en gevat.

Een goed gemikte slag, en daar ligt hij op de
straat; het volk verzamelt zich nieuwsgierig

om hem heen en ieder nieuw aangekomene
tracht den anderen weg te dringen, om den

dief te zien. „Treedt terug!" — „Laat hem
ademhalen!" — „Gekheid; dat verdient hij niet."

— „Waar is de heer?" — „Daar komt hij aange-

loopen." — „Maakt plaats voor den heer." —
„Is dit de jongen, mijnheer?" — „Ja."

Olivier, die daar met stof en vuil bedekt

nederlag en bloedde, zag angstig op naar die

vele aangezichten, welke hem omringden, toen

de oude heer, gedienstig midden in den kring

voortgedrongen en gestuwd door de voorsten

der vervolgers, antwoordde:

„Ja, ik vrees dat dit de jongen is."

„Hij vreest het," fluisterde het volk. „Het is

een goede vent."

„Arme jongen!" voegde de oude heer er bij,

„hij heeft zich bezeerd."

„Dat heb ik gedaan, mijnheer," zeide een

groote lummelachtige kerel, en trad nader, „ik

heb hem mijne vuist op zijn gezicht geplant. Ik

heb hem gegrepen, mijnheer, ik."

Hij greep met een grijns naar zijn hoed en

verwachtte iets voor zijne moeite, maar de oude

heer wierp hem een blik vol verachting toe,

en keek verschrikt in 't rond alsof hij zelf

wilde wegloopen; het is zeer wel mogelijk, dat

hij het ook gedaan en daardoor aanleiding tot
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eene nieuwe jachtpartij zou gegeven hebben,

wanneer op datzelfde oogenblik niet een dien-

der — die gewoonlijk bij dergelijke gelegen-

heden de laatste is — verschenen ware, die

Olivier bij den kraag pakte. „Sta op!" riep hij

hem op een ruwen toon toe.

„Ik was het waarlijk niet, mijnheer; o, waar-

lijk, twee andere jongens hebben het gedaan,"

zeide Olivier, zijne handen hartstochtelijk in el-

kander slaande en rondziende; „zij moeten hier

dichtbij wezen."
„Ik zie er geen," zeide de diender, bij wijze

van ironie : en het was inderdaad zoo : de „Draaier"

hem nieuwsgierig in het aangezicht. De straat-

jongens riepen hoerah! en voort ging de stoet.

XI.

BESCHRIJVING VAN DEN HEER FANG, DEN POLITIE-

MAGISTRAAT, EN VAN DE WIJZE, WAAROP HIJ

HET RECHT HANDHAAFT.

De misdaad was gepleegd onder de jurisdictie

en zelfs in de onmiddellijke nabijheid van een

voornaam politie-bureau der hoofdstad. Het volk

„HOUDT DEN DIEF." (blz. 32).

en Charley Bates* hadden zich bij de eerste goede

gelegenheid weggepakt. „Kom, sta op!"

„Mishandel hem niet," zeide de oude heer. op
een medelijdenden toon.

„O neen, ik zal hem niet mishandelen," ant-

woordde de man der politie, terwijl hij, als een

bewijs er van, den jongen bijna het buis van

het lijf scheurde; „sta op je beenen, schavuit!"

Olivier, die nauwelijks krachten genoeg had

om te staan, deed eene poging om op zijne

beenen te komen, en werd dadelijk door den

diender bij den kraag gepakt en voortgesleept.

De oude heer vergezelde hem, en het volk staarde

had slechts het genoegen Olivier door twee of

drie straten te vergezellen; hij werd door eene

donkere poort en over eene morsige binnenplaats

in dit heiligdom der gerechtigheid gevoerd. Op
die plaats bevond zich een gespierd man, met

een bos haar om zijne kakebeenen en een bos

sleutels in de hand.

„Wat is er nu aan de hand?" vroeg hij on-

verschillig.

„Een jonge zakkenroller," antwoordde de man
die Olivier in zijne bewaring had.

„Zijt gij de persoon, dien men bestolen heeft?"

vroeg de man met de sleutels verder.

OLIVIER TWIST.
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„Ja," antwoordde de oude heer, „dat ben
ik, maar ik ben er niet volkomen zeker van,

dat deze knaap mij den zakdoek ontfutseld

heeft; ik had liever dat deze zaak niet tot het

uiterste gedreven werd."
„Dat helpt niet, gij moet nu voor den magis-

straat verschijnen. Binnen eene halve minuut
zal Zijn Edelgestrenge de zaak kunnen aan-

pakken. Hier, kleine galgenstrop."

Dit was eene uitnoodiging aan Olivier, om
door eene kleine deur, welke de man intusschen

geopend had, in een klein steenen vertrek te

treden. Hier werd hij doorzocht, en toen men
niets bij hem vond, opgesloten.

Dit vertrek had in grootte en gedaante wel

iets van een kelder, maar was niet zoo licht;

het was ondraaglijk morsig, het was Maan-
dagmorgen en sedert den vorigen Zaterdag-

avond hadden hier zes beschonkene mannen
gehuisvest. Doch dit beteekent niets. In onze
politie-kamers worden mannen en vrouwen eiken

nacht op de beuzelachtigste beschuldigin-
gen, — het woord is 't waard, hier gespatieerd

te worden — opgesloten in kotten, die, verge-

leken bij die van N e w g a t e, waarin de grootste,

ja ter dood veroordeelde misdadigers zich bevin-

den, paleizen zouden kunnen genoemd worden.

De oude heer zag er bijna even bedrukt uit

als Olivier zelf, toen de sleutel in het slot werd
omgedraaid, en sloeg zuchtend een blik op het

boek, dat de onschuldige oorzaak van alles was
geweest. „Er ligt iets in het wezen van den
knaap," zeide de oude heer bij zich zelven,

toen hij zich langzaam verwijderde en met den

band van het boek peinzende tegen de kin

sloeg, „iets, dat mij treft en belangstelling in-

boezemt. Kan hij onschuldig zijn? Hij heeft er

wel het voorkomen van. — Maar bij mijne

ziel!" riep de oude heer uit, terwijl hij plotse-

ling staan bleef en in de lucht staarde, „waar
heb ik dat gezicht reeds vroeger gezien?"
Na eenige minuten gepeinsd te hebben, trad

de oude heer met hetzelfde peinzende gelaat

eene kamer binnen, welke op de plaats uit-

kwam, ging in een hoek zitten, en bracht zich

een aantal gezichten voor den geest, welke hij

vroeger gekend had. „Neen," zeide hij eindelijk,

zijn hoofd schuddende, „het moet louter ver-

beelding zijn."

Hij monsterde de gezichten opnieuw; hij riep

ze in zijn geheugen terug, en het was niet ge-

makkelijk, om hen van het doodskleed te ont-

doen, dat hen zoo lang omwikkelde. Daar waren
gezichten van vrienden en vijanden, zelfs van
vreemden. Hij zag voor zich jonge, bloeiende

meisjes, die thans oude vrouwen waren. Hij zag

gezichten, die het graf had veranderd en tot

zich genomen, maar waarvan de herinnering

ze nog toonde in hunne vroegere frischheid en

schoonheid, voor zijn geest terugroepende, door
de aardkorst heen, de schitterende oogen, den

bekoorlijken glimlach, het vurige gemoed, —
en fluisterde van de schoonheid aan gene

zijde van het graf, veranderd, doch om verhoogd
te worden, en alleen van de aarde opgenomen
om als een licht te schitteren, ten einde een

zachten en vriendelijken lichtstraal te werpen

;
op het pad naar den hemel. Doch de oude heer

kon zich niemand herinneren, met wiens ge-

laatstrekken die van den jongen Olivier eenige

gelijkenis hadden. Al deze herinneringen brach-

ten hem in eene weemoedige stemming, en hij

wilde juist weer beginnen te lezen, toen de man
met de sleutels hem op den schouder tikte en

; verzocht om voor te komen. Hij sloot haastig

zijn boek en bevond zich eensklaps in de in-

drukwekkende tegenwoordigheid van den be-

roemden heer Fang.
De gerechtszaal kwam aan de straat uit, en

was voorzien van houten Iambrizeeringen. De
heer Fang zat achter de balie aan het einde

der zaal, en naast de deur was een soort van

houten kooi, waarin men den armen Olivier

reeds geplaatst had: hij sidderde heftig bij de

plechtigheid van dit tooneel.

Mijnheer Fang was een schraal man met een

stijven nek, van middelbare grootte en met
weinig haar, en dat weinige bevond zich achter

en aan de zijden van zijn hoofd. Zijn gelaat

was streng en hij had eene hoogroode kleur;

wanneer hij inderdaad de gewoonte niet had
van meer te drinken, dan volstrekt goed voor

hem was, dan had hij gerustflijk zijn gelaat van

laster kunnen beschuldigen, en dan aanzienlijke

schadevergoeding eischen.

De oude heer maakte eene eerbiedige buiging,

naderde de lessenaar van den magistraat, legde

er een kaartje op en zeide: „Dat is mijn naam
en mijn adres mijnheer." Daarop trad hij weder
eenige schreden terug, maakte wederom eene

beleefde buiging, en wachtte totdat hij onder-

vraagd zou worden.
Toevalligerwijze nu was de heer Fang op dit

oogenblik juist bezig in een der nieuwspapieren

een artikel over hem zelven te lezen, waarin

eene zijner laatste uitspraken hevig werd aan-

gevallen en hij voor de driehonderd en vijftigste

maal, in niet zeer vloeiende uitdrukkingen, aan

de bijzondere aandacht van het Secretariaat van

Binnenlandsche Zaken werd aanbevolen. Hij was
dus niet bijzonder goed gehumeurd en vertoonde

een zeer vertoornd gelaat.

„Wie zijt gij?" vroeg mijnheer Fang.
De oude heer wees eenigszins verwonderd

naar zijn kaartje.

„Diender," riep de heer Fang, terwijl hij het

kaartje en het nieuwsblad met verachting ter

zijde schoof, „wie is die man?"
„Mijn naam, mijnheer," zeide de oude heer

op een hoogst fatsoenlijken toon, „mijn naam
is Brownlow. Veroorloof mij, naar dien van een

magistraat te vragen, die een eerlijk man onder



bescherming van de wet eene ongegronde en

! ongeprovoceerde beleediging toevoegt." Terwijl

Brownlow dit zeide, zag hij in de zaal rond, alsof

hij iemand zocht, die hem zijne vraag kon beant-

woorden.
„Diender," riep de heer Fang verder, „wat

heeft die man gedaan?"
„Hij heeft niets misdreven, Uw Gestrenge,"

antwoordde de diender; „hij klaagt dien jongen
aan, Uw Gestrenge."

Zijn gestrenge wist dit zeer goed, doch het

was een aardig middel om den ouden heer te

tergen, en een veilig middel ook.

„Klaagt hij dien jongen aan?" vroeg Fang,

terwijl hij Brownlow met verachting van het

hoofd tot de voeten opnam, „laat hem zweren."
„Vóórdat ik zwere, verzoek ik een woord te

mogen zeggen," antwoordde de heer Brownlow,
„namelijk, dat ik nooit, wanneer ik het nu niet

bij ondervinding wist, zou hebben kunnen ge-

Iooven..."

„Houd uw mond, mijnheer," riep mijnheer

Fang, op een bevelenden toon uit.

„Dat wil ik niet," antwoordde de oude heer.

„Houd oogenbiikkelijk den mond, of ik laat

u uit de zaal wegbrengen," schreeuwde mijn-

heer Fang. „Gij zijt een onbeschaamd, imper-

tinent mensen. Hoe durft gij een magistraat

bcleedigen?"

„Wat?" riep de heer, rood wordende uit.

„Neem dien man den eed af!" zeide Fang tot

den klerk. „Ik wil geen verdere praatjes aanhooren.

Neem hem den eed af!"

Brownlow's verontwaardiging was ten top ge-

stegen ; daar hij echter bedacht, dat hij den knaap
zou kunnen benadeelen, indien hij zich vergat,

onderdrukte hij zijn gevoel en legde den eed af.

„Wat hebt gij nu," vervolgde Fang, „tegen

den jongen in te brengen?"
„Ik stond bij een boekenstalletje..." aldus

begon Brownlow.
„Houd den mond, mijnheer!" viel Fang hem

in de rede. „Diender! — Waar is de diender? —
Zoo, neem ook dezen den eed af! — Zeg mij

nu, wat is er gebeurd?"
De diender verhaalde met gepasten eerbied

welke de beschuldiging was, alsmede dat hij

Olivier doorzocht, doch niets gevonden had, en

dat dit alles was wat hij van de zaak wist.

„Zijn er getuigen?" vroeg mijnheer Fang.
„Neen, Uw Gestrenge," antwoordde de diender.

Mijnheer Fang zweeg eenige oogenblikken,
waarna hij zich tot den aanklager wendde en
hem met toenemende drift vroeg:

„Zijt gij nu van plan te zeggen, wat gij tegen

dezen jongen hebt in te brengen, man, ja dan
neen? Gij hebt den eed afgelegd. Indien gij

daar zoó blijft staan, zonder een woord te

spreken, zal ik u wegens verachting der rech-

terlijke macht doen straffen, dat zal ik, mijn-

heer, bij..."

Bij wien of bij wat weet niemand, daar de
klerk en de cipier juist ter rechter tijd luid

begonnen te hoesten, terwijl de eerste een dik

boek liet vallen, zoodat het slotwoord van mijn-

heer Fang bij toeval niet kon verstaan worden.
Na vele storingen en herhaalde beleedigingen

gelukte het den heer Brownlow eindelijk zijne

zaak uiteen te zetten; hij verklaarde, dat hij den
jongen nageloopen had, omdat deze de vlucht

nam, dat hij echter hoopte, dat, indien men hem
niet voor den dief, doch als met dieven in betrek-

king staande, hield, de rechter hem zoo genadig
zou behandelen als het recht zulks slechts zou
toelaten. „Hij heeft reeds kwetsuren," zeide de
oude heer ten slotte, „en ik vrees," voegde hij

er met nadruk bij, „ik vrees waarlijk, dat hij zich

niet wel bevind."

„Dat geloof ik ook," zeide mijnheer Fang met
een spotachtigen lach. „Kom hier jonge deug-
niet, en geen streken; die helpen hier niet! —
Hoe heet gij?"

Olivier beproefde om te antwoorden, doch de
tong weigerde hem haar dienst. Hij was doods-
bleek, en de geheele zaal scheen met hem rond

te draaien.

„Hoe heet gij, verharde booswicht?" vroeg nog-

maals mijnheer Fang. „Diender, hoe heet .hij?"

Deze woorden waren gericht tot een dik oud
man, in een gestreept vest, en staande bij de
balie; hij boog zich over Olivier heen, en her-

haalde de vraag; daar hij echter bevond, dat de

knaap werkelijk buiten staat was om de vraag
te begrijpen, en wetende dat geen antwoord
den magistraat nog driftiger maken en het

vonnis verzwaren zou, noemde hij een naam,
die hem maar het eerst voor den geest kwam.

„Hij zegt, dat hij Tom White heet," ant-

woordde de goedhartige dievenvanger.

„Wil hij niet spreken? wil hij niet spreken?"
zeide Fang. — „Zeer goed, zeer goed. Waar
woont hij ?"

„Waar hij kan, Uw Gestrenge," antwoordde
de diender, terwijl hij zich hield als bracht hij

de woorden van Olivier over.

„Heeft hij ouders?" vroeg mijnheer Fang.

„Hij zegt, dat zij gestorven zijn toen hij nog
zeer jong was," zeide de man, en gaf daarmede
een zeer gewoon antwoord.

In dit oogenblik richte Olivier even het hoofd

op en zag met een smeekenden blik om zich heen,

en vroeg met eene bijna onhoorbare stem om
een dronk water.

„Gekheid en non-sens," zeide mijnheer Fang,

„houdt gij mij voor den gek, jongen?"
„Ik geloof, dat hij werkelijk ziek is," meende

de diender.

„Dat weet ik beter," riep de heer Fang uit.

„Pas op," zeide de heer Brownlow, onwille-

keurig de hand opheffende, „hij valt neder."

„Ga van hem weg!" schreeuwde de heer Fang.

„Laat hem vallen, als hij zulks verkiest."



Olivier maakte gebruik van de beleefde ver-

gunning en viel in onmacht op den vloer neder.

Alle aanwezigen staarden elkander aan, doch
niemand waagde het een woord te spreken.

„Ik wist wel, dat hij veinsde," zeide Fang,
alsof dit een onwederlegbaar bewijs daarvan
ware. „Laat hem maar liggen; het zal hem wel
spoedig vervelen."

„Wat moet er nu in deze zaak gebeuren,

mijnheer?" vroeg de klerk op een zachten toon.

„De jongen wordt tot drie maanden zwaren
arbeid veroordeeld. Men ruime de zaal."

De deur werd geopend en er verschenen twee
mannen om den bewusteloozen knaap naar zijne

gevangenis te brengen, toen een bejaard man,
van een fatsoenlijk doch armoedig uiterlijk en in

een versleten zwart pak, driftig de zaal binnen-

trad en uitriep:

„Houdt op! houdt op! — brengt hem niet weg,
om 's Hemels wil, hebt een oogenblik geduld!"

Schoon de voorzittende beschermgeesten in

eene gerechtszaal als deze, de hoogste en wille-

keurige macht uitoefenen over de vrijheid, den
goeden naam, het karakter, zelfs het leven van
Harer Majesteits onderdanen, vooral van de armere
klassen; en schoon binnen zulke muren dage-

lijks genoeg wi.lekeurige daden worden gepleegd,

dat de engelen er zich blind om zouden wee-
nen, zijn zij toch gesloten voor het publiek, be-

halve door de tusschenkomst van de dagelijksche

pers 1
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De heer Fang was dus niet weinig verontwaar-

digd, toen hij een ongenoodigden gast op zulk

eene oneerbiedige wijze in de gerechtszaal zag
verschijnen.

„Wat beteekent dat? wie is die man? Zet hem
de deur uit! Men ruime de zaal!" schreeuwde
mijnheer Fang.

„Ik wil spreken!" riep de man uit, „ik laat

mij niet de deur uitzetten; — ik heb alles gezien.

Ik ben de man van het boekenstalletje. Ik wil den
eed afleggen. Ik laat mij niet wegzenden. Mijn-

heer Fang, gij moet mij aanhooren; gij moogt
het niet weigeren, mijnheer."

De man had gelijk. Zijne houding was vastbe-

raden en de zaak werd thans te ernstig, dan dat

men ze lichtzinnig kon behandelen.

„Men neme hem den eed af," bromde mijnheer
Fang. — „Nu man, wat hebt gij nu te zeggen?"

„Dit," zeide de man, „ik zag drie jongens,

namelijk den gevangene en nog twee anderen, aan
de overzijde van het plein rondslenteren, toen

deze heer voor mijn stalletje stond te lezen. De
diefstal werd door een anderen jongen bedreven.

Ik zag het; en ik zag ook dat deze jongen er

geheel en al verbaasd en verstomd van stond."

De waardige boekenkramer had intusschen een
weinig adem gehaald en verhaalde nu op eene

1) Tegenwoordig zijn zij niet meer gesloten.

meer samenhangende wijze de geheele geschie-

denis van den diefstal.

„Waarom zijt gij hier dan niet vroeger geko-

men?" vroeg Fang na eenige oogenblikken.

„Ik had geen sterveling om op mijn stalletje

te passen," antwoordde de man; „iedereen, die

mij had kunnen helpen, zette den jongen na.

Slechts vijf minuten na het gebeurde kon ik

iemand vinden, en oogenblikkelijk ben ik hier

naar toe geloopen."

„Was de aanklager bezig met lezen?" vroeg

Fang, weer na eenige oogenblikken.

„Ja," hernam de man, „in hetzelfde boek, dat

hij nog in de hand heeft."

„O, dat boek, eh!" zeide Fang. „Heeft hij1 het

u betaald?"

„Neen, nog niet," antwoordde de eigenaar van

het stalletje glimlachende.

„Mijn goede vriend, ik heb het schandelijk ver-

geten," antwoordde de oude heer Brownlow in

zijne eenvoudigheid.

„Een lief persoon, om een armen knaap aan

te klagen!" zeide Fang met eene grappige poging
om een medelijdend gezicht te zetten. „Ik ver-

moed, mijnheer, dat gij u dit boek onder zeer

verdachte en schandelijke omstandigheden hebt

willen toeëigenen, en gij moogt van geluk spreken,

wanneer de eigenaar u niet aanklaagt. Laat u

dit tot eene waarschuwing dienen vriend, of de
arm der wet zal u achterhalen. De jongen is vrij.

Men ruime thans de zaal."

„Wel donders!" riep de oude heer uit, aan

zijn toorn, die hij zoo lang had onderdrukt,

den vrijen teugel vierende. „Wel donders! Ik

wil...".

„Men ruime de zaal!" schreeuwde de magis-

straat. „Dienders, hoort gij? Men ruime de zaal!"

Men gehoorzaamde het bevel des rechters, en

de verontwaardigde Brownlow, met het boek in

de eene en den spaanschen rotting in de andere

hand, werd de deur uitgezet, half razend van

woede, en tegenspartelende.

Toen hij zich in de vrije lucht bevond, bekoelde

zijne drift oogenblikkelijk. De kleine Olivier lag

daar op zijn rug op den grond; men had hem
het hemd losgerukt en zijn aangezicht met water

besproeid. Hij was doodsbleek en beefde aan al

zijne leden.

„Arme jongen! arme jongen!" zeide de heer

Brownlow, terwijl hij zich over hem heen boog.

„Kan hier iemand een rijtuig bestellen?"

Er kwam een koetsje; Olivier werd voorzichtig

op de eene bank gelegd, en de oude heer nam
plaats op de andere.

„Mag ik u vergezellen?" vroeg de man van het

boekenstalletje, terwijl hij naar binnen keek.

„Ja, zeker, mijn waarde heer," antwoordde
Brownlow schielijk, „ik vergat u geheel en al. Ik

heb nog altijd dat ongelukkige boek in de han-

den. Stap in. De arme jongen; wij hebben geen
tijd te verliezen."



Dé eigenaar van het boekenstalletje stapte in

het rijtuig, dat terstond voortsnelde.

XII.

WAARIN OLIVIER BÉTER WORDT BEHANDELD DAN
OOIT TE VOREN, EN DE VRIENDEN VAN DEN

BEMINNBLIJKEN OUDEN HEER WEER OP

HET TOONEEL VERSCHIJNEN.

Het rijtuig rolde voort, bijna langs denzelfden

weg dien Olivier betreden had toen hij met
Dawkins in Londen aankwam, en hield eindelijk

stil voor een zeer net huis, gelegen in eene stille

en schaduwrijke straat nabij Pentonvilie.
Hier werd terstond een bed in gereedheid ge-

bracht, en Brownlow zag dat zijn jonge vriend er

gemakkelijk en zacht in lag; hier werd hij ver-

pleegd met eene liefde en zorg, die geene gren-

zen kende.

Het duurde echter onderscheidene dagen, dat

Olivier gevoelloos bleef voor al de goedheid zijner

nieuwe vrienden; de zon ging op en onder, kwam
weder op en ging weder onder, en nog lag de

knaap daar op zijne legerstede en verkwijnde

in een onophoudelijken koortsgloed. De worm
doet zijn werk niet zekerder op het lijk dan dit

langzaam vuur op den levenden mensch.

Zwak, vermagerd en bleek, ontwaakte hij

eindelijk, zooals het hem voorkwam, uit een lan-

gen, bangen droom. Hij richtte zich langzaam op,

rustte met het hoofd op zijne bevende hand, en

zag verwonderd om zich heen.

„Welke kamer is dit? Waarheen heeft men mij

gebracht?" vroeg Olivier. „Dit is niet de plaats

waar ik vroeger sliep."

Deze woorden, schoon uitgesproken met eene

zeer zwakke stem, werden desniettemin gehoord;

want aanstonds werden de bedgordijnen terug-

geschoven; en eene bejaarde, netjes en keurig

gekleede dame stond van den stoel op, waarop zij

naast het bed met naaiwerk was bezig geweest.

„St!" zeide de oude dame zacht, „gij moet u

rustig houden, anders zult gij weer invallen, en gij

zijl reeds ziek, zeer ziek geweest. Oa nu weer
liggen." Met deze woorden legde de oude dame
Olivier's hoofd weer zachtjes op het kussen, streek

hem het haar van het voorhoofd, en staarde hem
zoo vriendelijk en liefderijk aan, dat hij niet laten

kon zijne magere handjes in die der dame te

leggen en ze om zijn hals te slaan.

„Beware!" zeide de oude dame met tranen in

de oogen, „hoe dankbaar is dit lieve kind; o! wat
zou zijne- moeder thans gevoelen, indien zij aan

zijn bed gezeten had, zooals ik, en hem nu kon

zien !"

„Misschien ziet zij mij," fluisterde Olivier,

terwijl hij de handen vouwde, „misschien heeft

zij aan mijn bed gezeten. Ik heb een gevoel alsof

zij naast mij zat."

„Dat was de koorts, lieve," antwoordde de
oude dame zacht.

„Ach ja, dat geloof ik ook," antwoordde Olivier,

„want de afstand is zoo groot tusschen den hemel
en hier, en zij zijn daar te gelukkig, dan dat zij

zouden nederdalen bij het bed van een kind; maar
wanneer mijne moeder wist, dat ik ziek was, dan
zou zij ook daar medelijden met mij gehad heb-

ben, want zij was zelve zeer ziek eer zij stierf.

Maar neen, zij kan niets van mij weten," voegde
Olivier er na eenige oogenblikken bij, „want
indien zij gezien had hoe men mij geslagen heeft,

dan zou zij boos geworden zijn, en haar gelaat

zag er altijd zoo vriendelijk en gelukkig uit, als

ik van haar droomde."
De oude dame antwoordde niet, doch wischte

eerst hare oogen af, en toen haar bril, die op de

beddesprei lag, alsof hij een onafscheidelijk deel

van haar gelaat uitmaakte; toen bracht zij Olivier

een verkoelenden drank, streelde hem over de
wangen, en zeide, dat hij zich zeer rustig moest
houden, want dat hij anders weer ziek zou
worden.

Olivier hield zich dan ook zeer stil, deels omdat
hij de oude dame wilde gehoorzamen in alles wat
zij van hem verlangde, en deels, om de waarheid
te zeggen, omdat hij geheel en al was uitgeput

door hetgeen hij had gesproken. Hij geraakte

weldra in eene lichte sluimering, waaruit hij ge-

wekt werd door het licht van een kandelaar, die

aan zijn bed gebracht werd: hij zag nu een heer

met een zwaar en hard tikkend gouden horloge

in de hand, die hem den pols voelde en zeide,

dat hij hem merkelijk beter vond.

„Gij gevoelt u merkelijk beter, niet waar?"
vroeg de heer.

„O ja, ik dank u, mijnheer," antwoordde
Olivier.

„Dat wist ik," vervolgde de heer ; „hebt gij geen

honger?"
„Neen, mijnheer."

„Hm," zeide de heer. „Ja, ik weet dat gij geen
honger hebt. Hij heeft geen honger, juffrouw

Bedwin," en de man zette een zeer verstandig

gezicht.

De oude dame knikte eerbiedig met het hoofd,

waarmede zij scheen te willen zeggen, dat zij den
dokter voor een zeer geleerd man hield. De
dokter scheen dezelfde meening van zich zelven

te koesteren.

„Gij gevoelt u slaperig, niet waar?" vroeg hij

verder.

„Neen, mijnheer," antwoordde Olivier.

„Niet," zeide de dokter, met eene zekere wijs-

heid en zelfvoldoening, „gij gevoelt u niet slape-

rig? — Ook niet dorstig, niet waar?"
„Ja, mijnheer, zeer dorstig," antwoordde

Olivier.

„Juist zooals ik verwachtte, juffrouw Bedwin!"
zeide de dokter. „Het is zeer natuurlijk, dat hij

dorstig is. Gij kunt hem een weinig thee geven,



juffrouw; — ook wat geroosterd brood, doch zon-
der boter. Houd hem niet te warm, juffrouw;
doch zorg er vooral voor, dat gij hem ook niet te

koud Iaat worden; wilt gij daarvoor zorgen?"
De oude dame maakte eene buiging, de dokter

proefde den verkoelenden drank, keurde dien
goed en vertrok. Zijne laarzen kraakten als die
van een zeer gewichtig persoon, toen hij! de
trappen afging.

Olivier sluimerde spoedig weer in, en het was
bijna middernacht toen hij ontwaakte. De oude
dame zeide hem vriendelijk „goedennacht," en
liet hem aan de zorg over van eene oude, dikke
vrouw, die juist binnengekomen was, en uit haar
zak een klein gebedenboek en eene groote slaap-
muts te voorschijn haalde. De laatste op het hoofd
zettende en het eerste op de tafel neerleggende,
zeide zij tot Olivier, dat zij dezen nacht bij hem
waken zou, trok haar stoel dicht bij het vuur en
begon bij afwisseling te knikkebollen, zich den
neus te wrijven, in te slapen, te ontwaken, om
vervolgens weder te knikkebollen en in te dutten.
Zoo verliep de nacht langzaam. Olivier lag een

tijdlang wakker, telde de kringen welke de nacht-
lamp tegen de zoldering teekende, of volgde met
zijne matte oogen de kronkelende vormen van het
behangsel aan den muur. De schemering en de
stilte in het vertrek waren zeer plechtig, en toen
Olivier bedacht, dat de dood gedurende vele
dagen en nachten over hem gezweefd had, en
misschien nog niet ver van hem verwijderd was,
keerde hij zich om, verborg zijn aangezicht in

het kussen, en bad vurig tot God.
Langzamerhand verzonk hij in dien diepen en

gerusten slaap, zooals slechts de herstelling na
eene zware ziekte dien schenken kan, — in die
vreedzame sluimering, waaruit het eene teleur-
stelling is te ontwaken. Wie zou, indien deze slaap
de dood ware, wenschen er uit te ontwaken, om
weder geroepen te worden tot al de moeilijk-
heden en beslommeringen des levens, — tot de
zorgen voor het tegenwoordige, tot de pijnigende
onzekerheid omtrent de toekomst, en, wat meer
zegt dan dit alles, tot de treurige herinnering
aan het verledene!

Het daglicht had reeds eenige uren geschenen,
toen Olivier de oogen opende en zich opgeruimd
en gelukkig gevoelde. Het gevaar der ziekte was
gelukkig geweken en hij behoorde wederom tot
deze wereld.

Na verloop van drie dagen kon hij het bed ver-
laten, en, ondersteund door kussens, in een ge-
makkelijken leuningstoel zitten; daar hij echter
nog te zwak was om te gaan, had juffrouw Bed-
win hem naar beneden in de kleine huishoud-
kamer gedragen, waar zij gewoonlijk haar verblijf

had opgeslagen. Toen de oude dame hem bij het
vuur geplaatst had, ging zij bij hem zitten en
begon te schreien van blijdschap, dat zij hem
zoo wel zag.

„Het is niets, lieveling," zeide de goede oude

dame, „Iaat mij uitweenen. Wel, het is nu alweer
over; ik ben weer geheel en al kalm."

„Gij zijt zeer, zeer vriendelijk voor mij," zeide
Olivier.

„Spreek daar niet van, lieveling," antwoordde
de oude dame, „dat heeft niets te maken met uw
bouillon, en het wordt tijd, dat gij dien krijgt,

want de dokter heeft gezegd, dat mijnheer Brown-
low misschien dezen morgen eens komt zien hoe
gij het maakt, en dan moeten wij er zoo goed uit-

zien als mogelijk is, want hoe beter wij er uitzien,

hoe meer genoegen het hem doet." De goede
dame begon een bord vol bouillon te warmen, die,

behoorlijk verdund, toereikend zou zijn geweest
om aan driehonderdvijftig armen, een rijkelijk

maal te verschaffen.

„Ziet gij gaarne platen?" vroeg de oude dame,
toen zij bemerkte dat Olivier aandachtig eene
schilderij beschouwde, die tegenover hem aan
den muur hing.

„Dat weet ik nog niet, juffrouw," antwoordde
Olivier, steeds zijne blikken op het afbeeldsel
gevestigd houdende, „ik heb er nog zoo weinige
gezien, dat ik het werkelijk niet weet. Wat heeft
die dame een schoon, zacht gelaat!"
„De schilders maken de vrouwen altijd schooner

dan ze werkelijk zijn, daar zij zich anders niet
zouden laten portretteeren, kindlief," zeide juf-

frouw Bedwin lachende.

„Stelt die schilderij een wezenlijk persoon
voor?" vroeg Olivier.

„Ja," antwoordde de oude dame, terwijl zij

even van het bord opkeek, „het is een portret."
„Van wie, juffrouw?"
„Dat weet ik waarlijk niet, lieveling. Het is

niet het portret van iemand, die ik vooronderstel
dat gij of ik kent. Het schijnt u te voldoen."

„Zij is zoo schoon!" antwoordde Olivier.

„Gij zijt er zeker toch niet bang voor?" vroeg
de oude dame, toen zij tot hare groote verbazing
den blik zag, dien het kind vol ontzag op de
schilderij wierp.

„O neen, neen," antwoordde Olivier schielijk,

I

„maar die oogen zien er zoo treurig uit, en waar

j

ik zit schijnen zij op mij gevestigd. Mijn hart
klopt," voegde Olivier er op een zachten toon bij,

„wanneer ik dat gelaat aanschouw, en het schijnt
alsof die darne leeft en met mij spreken wil, doch
niet kan."

„Heer bewaar me!" riep de oude dame, en
stond schielijk op, „spreek toch niet zoo, mijn
kind. Gij zijt nog zwak en zenuwachtig na uwe
ziekte. Ik zal uw stoel aan den anderen kant
zetten, dan kunt gij de schilderij niet meer zien.

Ziezoo," zeide de oude dame, de daad bij het
woord voegende, „nu kunt gij haar niet meer
zien."

Doch het beeld stond nog altijd zoo duidelijk
voor Olivier's oogen alsof hij nog op dezelfde
plaats zat; maar hij wilde de lieve, oude dame
geen verdriet aandoen, en glimlachte derhalve



vriendelijk toen zij hem aanzag: en juffrouw Bed-
win, gerustgesteld dat hij nu beter zat, deed een
weinigje zout en eenige stukjes geroosterd brood
in den bouillon, met al de bedrijvigheid, die bij

zulk eene plechtige toebereiding paste.

Olivier gebruikte van den bouillon met zeer

veel gretigheid, en had nauwelijks den laatsten

lepelvol naar binnen, toen er zacht aan de deur
werd getikt. „Binnen," riep juffrouw Bedwin, en
mijnheer Brownlow trad de kamer in.

De oude heer kwam zeer opgeruimd binnen;
doch nauwelijks had hij zijn bril op het voorhoofd
geschoven en de handen onder de panden van
zijne kamerjapon geslagen, ten einde Olivier

eens recht op zijn gemak op te nemen, of op zijn

gelaat vertoonden zich sporen van hevige aan-

doening. Olivier was tengevolge der ziekte zeer

zwak en vermagerd; hij deed eene vergeefsche

poging om op te staan, ten einde zijn weldoener
te groeten, doch zonk weer op zijn stoel neer.

Om de waarheid te zeggen, het hart van mijn-

heer Brownlow was groot genoeg voor zes oude
heeren van den gewonen stempel, zoodat door
een zeker hydraulisch proces, welk het ons, uit

gebrek aan de vereischte kennis, onmogelijk is

te verklaren tranen in zijne oogen opwelden.
„Arme jongen; arme jongen!" bracht hij met

moeite uit. — „Ik ben dezen morgen zeer schor,

juffrouw Bedwin, ik weet dat ik eene verkoud-
heid heb opgedaan."

„Dat hoop ik niet, mijnheer," antwoordde de
oude dame. „Al het linnengoed, dat ik u gegeven
heb, was droog en gewarmd, mijnheer."

„Dat weet ik niet, Bedwin, dat weet ik niet,"

antwoordde de heer Brownlow; „ik geloof, dat

mijn servet gistermiddag vochtig was; doch het

doet er niet toe. Hoe gevoelt gij u nu, mijn

kereltje."

„Zeer gelukkig, mijnheer," antwoordde Olivier,

„en zeer dankbaar voor uwe goedheid jegens mij."

„Goed kind!" zeide mijnheer Brownlow; „hebt
ge hem wat te eten gegeven, Bedwin? — Wat
thee, niet waar?"

„Hij heeft zoo even een bordvol goeden sterken

bouillon gebruikt, mijnheer," antwoordde juf-

frouw Bedwin, die daarbij het hoofd ophief en
bijzonder op het woord Bouillon drukte, als

om aan te duiden dat er niet de geringste ver-

wantschap en overeenkomst bestaat tusschen thee

en goeden bouillon.

„Hm!" bromde de heer Brownlow, „een paar
glazen portwijn zouden hem nog meer goed-
gedaan hebben, niet waar Tom White?"

„Ik heet Olivier, mijnheer," antwoordde de
kleine patiënt met zeer verbaasden blik.

„Olivier!" riep de heer Brownlow, „Olivier,

hoe? Olivier White, dus?"
„Neen, mijnheer, Twist, — Olivier Twist."
„Zonderlinge naam!" merkte de oude heer

aan. „Waarom hebt gij u dan voor het gerecht
White laten noemen ?"

„Dat heb ik nooit gedaan," antwoordde Olivier
zeer verwonderd.

Dit had zooveel overeenkomst met eene leu-
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gen, dat de oude heer Olivier met een ernstigen

|

blik aanzag; doch er was aan de woorden van

|

den knaap niet te twijfelen; want uit al zijne

|

gelaatstrekken sprak de waarheid.
„Dan is het eene vergissing," zeide mijnheer

I

Brownlow eindelijk. Schoon nu de reden, waarom
j

hij Olivier met zooveel ernst had aangezien, niet

|

meer bestond, werd hij thans echter weder zoo

|

zeer getroffen door de gelijkenis van Olivier's

|

wezen met een hem bekend gelaat, dat hij zijne

|

oogen niet van den knaap kon afwenden.
„Ik hoop, dat gij niet boos op mij zijt, mijn-

heer," zeide Olivier, terwijl hij een smeekenden
blik op den ouden heer wierp.

„Neen, neen," antwoordde deze. — „Wel, wat
is dat? Bedwin, zie eens hier!"

Toen hij sprak wees hij haastig met de hand
naar de schilderij, welke boven Olivier's hoofd
hing, en vervolgens naar het gelaat van dezen.
De schilderij was zijn sprekend afbeeldsel;

oogen, hoofd, mond, elke trek was dezelfde.
De uitdrukking was op dit oogenblik zoo vol-

komen gelijk, dat de geringste lijn met eene
verwonderlijke nauwkeurigheid op het doek
scheen gebracht te zijn.

Olivier wist de reden van dezen onverwachten
uitroep niet, en daar hij nog niet sterk genoeg
was om den schok, dien deze op zijn zwak ge-
stel veroorzaakte, te weerstaan, viel hij in

onmacht; eene onmacht, welke aan onze ge-
schiedenis dit voordeel geeft, dat de lezer van
de spanning bevrijd wordt, waarin hij verkeert
ten opzichte van de twee jeugdige kweekelingen
van den vroolijken ouden heer.

Toen de „Draaier" en zijn talentvolle vriend,

mijnheer Bates, na zich op eene onwettige wijze
van het eigendom des heeren Brownlow te

hebben meester gemaakt, zich bij het aantal

schreeuwers voegden, die Olivier op de hielen

volgden, werden zij, zooals wij reeds zeiden,

daartoe aangespoord door de prijzenswaardige
en natuurlijke zucht tot zelfbehoud. Daar nu de
persoonlijke vrijheid tot de eerste en roemvolste
rechten behoort, waarop zich elk rechtgeaard
Engelschman beroemt, behoef ik den lezer

nauwelijks op te merken, dat hunne handelwijze
ten deze hen in de meening van alle vaderlands-
lievende Britten in dezelfde mate heeft moeten
doen stijgen als dit sterk bewijs van hunne zucht
tot zelfbehoud ter bevestiging strekt van die

kleine verzameling van wetten, die, naar de mee-
ning van eenige diepdenker.de wijsgeeren, de
drijfveeren zijn van alle handelingen en daden
der Natuur. Diezelfde philosofen leiden namelijk

I

alle handelingen dier goede moeder Natuur af

|

van theorieën en grondregels, zonder eenige acht
' te slaan op edele gevoelens en aandoeningen,

;

als eener vrouw onwaardig, die, naar de alge-



meene denkwijze, zoo zeer verheven is boven te

tallooze kleine zwakheden harer kunne.
Zooals mede reeds vroeger is vermeld, staakten

de beide jongens hunne vervolging, zoodra de
a[gemeene aandacht op Oïïvier gevestigd was, en
spoedden zij zich langs den kortst mogelijken weg
naar huis. Eerst nadat zij een aantal straten en
stegen met groote snelheid hadden doorloopen
waagden zij het, onder eene lage en donkere poort
te blijven stilstaan. Toen zij zooveel adem geschept
hadden, om te kunnen spreken, barstte mijnheer
Bates in een schaterend gelach uit, en hij kon
zich in zijne uitbundige uitgelatenheid niet op
de beenen houden, zoodat hij zich op eene stoep
liet neervallen, en zich heen en weer rolde.

„Waarom lacht gij toch?" vroeg de „Draaier".

„Ha! ha! ha!" lachte Charley Bates.

„Houd je gezicht!" riep de „Draaier" uit, ter-

wijl hij voorzichtig rondkeek, „wil je opgepakt
worden, stommerik?"

„Ik kan mij niet inhouden," antwoordde Char-
ley, „ik kan mij niet inhouden. Toen hij daar weg-
liep, en om de hoeken rende, en tegen de palen

stiet en weder voortrende, alsof hij van ijzer was
— terwijl ik den zakdoek in den zak had en wij

hem achterna liepen, ha! ha! ha!" De levendige

verbeeldingskracht van mijnheer Bates stelde hem
het tooneel weder in zulke sterke kleuren voor
den geest, dat hij zich nog eens op de stoep heen en
weer rolde, en luider begon te lachen dan ooit.

„Wat zal Fagin zeggen?" vroeg Dawkins, van
het eerste oogenblik, waarin zijn vriend, uit

gebrek aan adem, niet meer lachen kon, gebruik
makende om dit vraagstuk op te werpen.
„Wat?" herhaalde Charley Bates.

„Ja, wat?" zeide de „Draaier".
„Wel, wat zou hij zeggen?" meende Charley,

eensklaps zijne vroolijkheid latende varen, want
Dawkins scheen de zaak niet belachelijk te vin-

den, „wat zou hij zeggen?"
Dawkins floot een paar minuten, nam toen

den hoed af, krabde zich het hoofd, en knikte

driemaal.

„Wat dunkt u?" vroeg Charley.

„Falderala, ham en spinazie, van kikkers was
hij niet gediend," liet de „Draaier" zich hooren,
met een spotachtigen lach op zijn sluw gelaat.

Dat was wel van een uitlegkundigen, maar toch
van geen geruststellenden aard; mijnheer Bates
gevoelde dit, en vroeg nogmaals: „Wat dunkt u?"
De „Draaier" antwoordde niet, maar zette zijn

hoed weer op, nam de panden van zijn langen
rok onder de armen, gaf de punt van zijn neus
een zestal tikjes op eene familiare maar veel-

beteekenende wijze, draaide op zijn hielen rond,
en vervolgde zijn weg. Bates volgde hem, in eene
peinzende houding.

Het gerucht van voetstappen op de krakende
trap, eenige minuten na het bovengemeld ge-
sprek, stoorde den ouden, vroolijken heer, die

voor het vuur zat, met een broodje en een stuk

worst in de eene en een knipmes in de andere
hand benevens eenen tinnen kruik met bier voor
zich. Er zetelde een schurkachtige glimlach op

i
zijn bleek gelaat toen hij van onder zijne dikke,

roode wenkbrauwen de grijze oogen opsloeg, het

oor aan de deur hield en opmerkzaam luisterde.

„Wat is dat?" bromde hij, van houding ver-

anderende, „slechts twee? waar is de derde; zou
hem iets overkomen zijn? St!"

De voetstappen naderden en bereikten het

portaal. De deur werd langzaam geopend, de
„Draaier" en Charley Bates traden binnen en
sloten de deur weder schielijk achter zich toe.

XIII.

DEN LEZER WORDEN BENIGE NIEUWE KENNISSEN
VOORIÏESTKLD.

„Waar is Olivier?" vroeg de jood, terwijl hij

met dreigende blikken opstond; waar is de
knaap?"
De jonge dieven zagen hun leermeester aan,

als vreesden zij zijne gramschap, en keken elkan-
der ongerust aan, doch antwoordden niet.

„Wat is er met den knaap gebeurd?" herhaalde
de jood, den „Draaier" stevig bij den kraag pak-
kende, terwijl hij hem met verschrikkelijke ver-

wenschingen overlaadde. „Spreek, of ik wurg je."

Fagin zette een zoo grimmig gezicht, dat Char-
ley Bates, die het altijd voor geraden hield zich

in veiligheid te stellen, en het thans niet

onwaarschijnlijk achtte, dat hij na zijn vriend
insgelijks zou worden afgerost, op de knieën
viel en een luid en onafgebroken geschreeuw
aanhief, dat zoo tamelijk het midden hield tus-

schen het bulken van een dollen stier en het
schetteren eener trompet.

„Zult gij spreken?" donderde de jood, terwijl

hij Dawkins zoo geweldig schudde, dat het on-
begrijpelijk was, hoe deze in zijn wijden rok
blijven kon.

„De dievenvangers hebben hem opgepakt, dat

is het al," antwoordde de „Draaier" gemelijk.

„Kom, Iaat mij los!"

Met deze woorden bevrijdde hij zich in een ruk
uit den wijden rok, dien hij den jood in de handen
liet, greep de braadvork en richtte daarmede zulk

een geduchten steek naar het kleed van den
vroolijken ouden heer, dat hij, indien hij getroffen
ware, meer vroolijkheid zou verloren hebben dan
gemakkelijk had kunnen vergoed worden.
De jood sprong in dit dreigend gevaar sneller

|

terug dan men van iemand zijner jaren zou kun-
nen verwachten, greep de tinnen kruik, en stond
op het punt die naar het hoofd van zijn aanvaller

te werpen, toen Charley Bates juist in dit oogen-
blik door een verschrikkelijk gehuil de opmerk-
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zaamheid van den ouden heer tot zich trok, zoodat

de kruik eensklaps eene andere richting nam, en
in volle vaart op dezen jongen heer toevloog.

„Wat voor een storm is er nu in de lucht?" bul-

derde eene diepe stem. „Wie smijt naar mij? Het
is goed, dat alleen het bier, en niet de kruik, mij

geraakt heeft, anders zou ik hier iemand ter ruste

hebben gelegd. Wie anders dan een helsche, rijke

plunderende, donderende, oude jood zou eenigen

drank, behalve water, kunnen wegwerpen? Wat
doet gij Fagin ? De duivel hale je, zoo er een

biervlekje aan mijne das zit! — Kom hier,

kruipend gedierte! Wat draal je daar buiten als

schaamdet ge je over jou meester? Hier!"

sporen droeg dat het nog niet lang geleden eene
geduchte muilpeer ontvangen had.

„Wil je binnenkomen?" bulderde deze inne-

mende spitsboef. Een witte, harige poedel, met
een op onderscheidene plaatsen gewonden kop,

sloop eindelijk binnen.

„Waarom kwam je niet terstond binnen?"

zeide de man. „Ben je te trotsch, om in mijn

gezelschap te verschijnen?"

„Lig daar!" Dit bevel ging vergezeld van een

schop, die het beest naar het andere eind der

kamer slingerde. De hond echter scheen daaraan

gewoon te zijn, want hij legde zich zeer rustig in

een hoek neder, zonder eenig geluid te laten hoo-

„WAT IS BB MBT DEN KNAAr GEBEURD ï" (blz. 40.

De man, die deze woorden uitbulderde, was
een forsch gebouwde kerel van ongeveer vijf en

dertig jaren oud, gekleed in een ouden fluweelen

rok, smerige grijze broek, halve rijglaarzen, en

grijze katoenen kousen, die een paar duchtige

beenen met dikke kuiten omsloten — beenen,

die in zulk een tooisel er nog zeer onvolmaakt
uitzien, wanneer zij niet van boeien voorzien zijn.

Hij droeg een bruinen hoed op het hoofd en eene

smerige das om den hals; terwijl hij met de lange

tippen er van, onder het spreken, het bier van

het aangezicht wischte. Toen deze bezigheid was
afgeloopen, vertoonde hij een breed gezicht, met
een baard van drie dagen, en twee onheilspel-

lende oogen, waarvan het eene nog de bonte

ren, en knipoogde met zijne boosaardige oogen wel

twintigmaal in eene minuut, als scheen hij alles

te willen opnemen, wat zich in de kamer bevond.

„Wat voert gij uit? Mishandelt gij de jongens,

gierige, schraapzuchtige, on-ver-za-de-Iij-ke, oude
schurk?" zeide de man opnieuw, terwijl hij be-

daard ging zitten. „Het verwondert mij, dat zij

je het licht niet uitblazen; ik zou het in hunne
plaats al lang gedaan hebben. Was i k hier leer-

jongen geweest, ik zou het reeds lang gedaan
hebben ; maar neen, ik zou dan je lijk niet heb-

ben kunnen verkoopen, want men moet je na

je dood als een curiositeit van leelijkheid op eene

flesch met sterk water zetten, wanneer er zoo'n

groote flesch maar te vinden is."



„Stil toch, stil toch, mijnheer Sikes," antwoord-
de de jood bevende, „spreek niet zoo luid."

„Geen mijnheer," antwoordde de spitsboef;

„wanneer gij dit woord gebruikt, voert gij altijd

iets kwaads in 't schild. Gij kent mijn naam, en
dus, voor den dag er mee. Ik zal dien geen oneer
doen, wanneer de tijd komt."

„Goed, goed, Bill Sikes," zeide de jood met
kruipende onderdanigheid. „Gij schijnt niet best
gemutst te zijn, Bill."

„Misschien niet," antwoordde Sikes
;
„doch het

komt mij voor, dat gij het niet waart; want uit

scherts smijt men geen tinnen bierkruiken naar
het hoofd van zijne vrienden, wanneer zij bin-

nentreden, en babbelt..."

„Zijt gij razend?" zeide de jood, terwijl hij den
man bij de mouw trok, en op de jongens wees.

Sikes vergenoegde zich met een denkbeeldigen
strik onder zijn linkeroor te slaan en zijn hoofd
op den rechterschouder te laten zakken, een soort
van stilzwijgende vertooning, die de jood klaar-

blijkelijk uitmuntend verstond.

Sikes vroeg nu in zijne eigenaardige gauwdic-
ventaal, waarmede zijn geheele gesprek overvloe-
diglijk was doorspekt, doch welke voor den lezer

geheel onverstaanbaar zou zijn, om een glas bran-
dewijn. „Doch doe er geen vergif in," voegde hij

er bij, terwijl hij zijn hoed op de tafel zette.

Hij zeide dit uit scherts, doch wanneer hij den
boosaardigen zijdelingschen blik van den jood
had kunnen zien, toen deze zich op de bleeke
lippen beet en naar een kastje trad, zou hij zijne

waarschuwing niet zoo geheel overbodig geacht
hebben, en gemeend, dat de zucht, om de kunst
van den distilleerder te volmaken, niet zoo ge-
heel vreemd was aan het opgeruimde gemoed
van den ouden heer.

Nadat Sikes twee of drie glazen brandewijn
naar binnen geslagen had, verwaardigde hij zich,

om van de jonge gentleman eenige notitie te

nemen, welke genadige handelwijze aanleiding gaf
tot een gesprek, waarin de oorzaak en de wijze

van Olivier's aanhouding uitvoerig, doch met de
veranderingen en wijzigingen, welke de „Draaier"
in deze omstandigheden het noodigst oordeelde,

verhaald werden.
„Ik vrees," zeide de jood, „dat hij iets zeggen

zal, waardoor wij in onaangenaamheden kunnen
geraken."

„Dat is zeer mogelijk," antwoordde Sikes met
een boosaardigen grimlach, „Fagin, wees op je

hoede."

„En ik vrees," vervolgde de jood, alsof hij geen
acht sloeg op de laatste woorden van Sikes, doch
den ander oplettend gadeslaande, „ik vrees, dat

wanneer het met ons gedaan is, het ook met
vele anderen gedaan zal zijn: ook voor jou,

Sikes, zou de zaak nog erger kunnen afloopen dan
voor mij."

Deze sprong op en keerde zich dreigend naar
den jood om; doch Fagin trok zijne schouders

tot aan de ooren op, en sloeg zijne blikken doel-

loos op den muur tegenover hem.
Er volgde eene lange pauze. Ieder lid van dit

eerwaardig gezelschap scheen in zijne eigene
overpeinzingen verdiept te zijn, tot zelfs de hond,
die door een zeker onheilspellend likken van zijn

snoet het voornemen verried om den eersten den
besten, dien hij op straat zou ontmoeten, in de
beenen te bijten.

„Iemand moet uitvorschen, wat er bij de
politie voorgevallen is," merkte Sikes aan, op een
veel zachter toon dan waarop hij tot nu toe ge-

sproken had.

De jood knikte ten teeken van goedkeuring.
„Heeft hij niet geklapt en is hij veroordeeld

dan is er geen gevaar, zoolang hij niet weer in

vrijheid gesteld wordt," vervolgde Sikes; van
dat oogenblik af zullen wij wel voor hem zorgen.
Hij moet op de eene of andere wijze hier gebracht
worden."
De jood knikte alweder.

De doelmatigheid van deze gedragslijn was
zonneklaar; doch ongelukkigerwijze stond aan de
uitvoering eene groote hinderpaal in den weg;
allen, de „Draaier" zoowel als Charley Bates,

Fagin evenals William Sikes hadden een onover-
winnelijken en diep geworteiden tegenzin om zich,

onder welk voorwendsel of op weiken grond
ook, te begeven naar een bureau van politie.

Het is moeielijk te gissen hoelang zij in dezen
staat van onzekerheid, die niet van de aange-

naamste was, verkeerden, en elkander aankeken.
Ook is het overbodig, gissingen hieromtrent te

maken, want de plotselinge verschijning der twee
jonge dames, die Olivier hier vroeger had Ieeren

kennen, maakte het gesprek weder levendig.

„Bet zal wel gaan," zeide de jood; „niet waar
Bet?"
„Waarheen?" vroeg het meisje.

„Slechts naar de politie, kindlief," antwoordde
de jood vriendelijk.

Wij zijn omtrent de jonge dame verplicht, te

zeggen, dat zij niet bepaaldelijk zeide niet te wil-

len gaan, maar dat zij alleen een vurig en ernstig

verlangen zou koesteren, om op den rug „inge-

zegend" te worden, wanneer zij ging. Zij ontweek
alzoo de eigenlijke vraag op eene beleefde wijze,

hetwelk bewijst, dat zij die aangeboren goedhar-
tigheid bezat, welke niemand eenig leed kan aan-

doen of een verzoek ronduit afslaat.

De jood zette een lang gezicht en wendde zich

tot het andere meisje, hetwelk bont, om niet te

zeggen opzichtig uitgedost was; zij droeg name-
lijk een rood kleed, groene laarsjes en gele papil-

lotten.

„Nancy, beste," zeide de jood op vleienden

toon, „wat zegt gij er van?"
„Dat ik het niet doe; neem dus maar geene

verdere moeite, Fagin," antwoordde Nancy.
„Wat bedoelt gij daarmee?" vroeg Sikes met

gramstorige blikken.



„Niets meer dan wat ik gezegd heb, Bill,"

antwoordde het meisje bedaard.

„Gij zijt juist de rechte persoon om het te

doen," pleitte Sikes; „niemand hier in de nabij-

heid weet iets van je."

„Er moet ook niemand iets van mij weten,"

antwoordde het meisje even bedaard, „en juist

daarom ga ik niet, Bill."

„Zij gaat, Fagin," zeide Sikes.

„Neen, zij gaat niet, Fagin," zeide Nancy.

„En zij gaat," herhaalde Sikes.

Sikes had gelijk. Door bedreigingen, beloften

en aansporingen werd het meisje eindelijk over-

gehaald, het waagstuk op zich te nemen. Trou-

wens, zij werd niet weerhouden door dezelfde

redenen, welke hare beminnenswaardige vrien-

din hadden teruggehouden, want zij was eerst

sedert kort uit een verafgelegen hoek der stad

naar deze buurt gekomen, en zij had dus niet

te vreezen, dat zij door een harer talrijke be-

kenden zou herkend worden.

Als nu opende de jood zijne onuitputtelijke voor-

raadkamer. Nancy bond een witten boezelaar

over haar rood kleedje, verborg de gele papillot-

ten onder een stroohoed, en maakte zich gereed

hare onderneming ten uitvoer te brengen.

„Wacht nog een oogenblik, Nancy," zeide de

jood, terwijl hij een mandje voor den dag haalde,

„houd dit in de hand, dan ziet gij er eerbaar-

der uit."

„Geef haar een huisdeursleutel in de andere

hand, Fagin," voegde Sikes er bij, „dat ziet er

nog fatsoenlijker en burgerlijker uit."

„Ja, dat is waar," antwoordde de jood, ter-

wijl hij een grooten sleutel aan den wijsvinger

van het meisje hing. „Ziezoo, — nu is het goed,
inderdaad zeer goed," riep hij uit, en wreef zich

de handen.

„O 1 mijn broeder! mijn arm lief, onschuldig

broertje!" riep Nancy uit, terwijl zij in tranen

uitbarstte en als in vertwijfeling het mandje en
den sleutel in hare handen wrong. — „Wat is er

van hem geworden — waar heeft men hem heen
gebracht! Ach, hebt medelijden met mij, en zegt

mij, lieve mijnheeren, wat er van den dierbaren

jongen geworden is!"

Na deze woorden op een Magenden, hartver-

scheurendeu toon, tot onuitsprekelijk genoegen
harer toehoorders, te hebben uitgesproken, knikte

zij hen allen vriendelijk toe, en verdween.
„'t Is een meisje dat bij de hand is," zeide de

jood met een ernstig hoofdschudden tot zijne

jonge vrienden even alsof het eene stilzwijgende

vermaning was om het uitstekend voorbeeld, dat

hun zoo even gegeven was, te volgen.

„Zij doet hare sekse eer aan," zeide Sikes, ter-

wijl hij zijn glas vol schonk en met zijne stevige

vuist op de tafel sloeg. „Op hare gezondheid, en
dat allen haar mogen evenaren!"

Terwijl deze en dergelijke lofredenen op de
talentvolle Nancy werden gehouden, ijlde deze

jonge dame naar het bureau van politie, waar zij

in weerwil van een weinigje natuurlijke verlegen-

heid, die haar beving, omdat zij zoo alleen en
onbeschermd door de straten gaan moest, spoedig

welbehouden aankwam.
Zij ging de achterdeur in, klopte zacht met

den sleutel tegen eene der deuren van de ge-

vangenhokken en luisterde. Geen geluid liet zich

hooren; zij hoestte en luisterde opnieuw.
„Lieve Nolly?" fluisterde Nancy, „Nolly?"
Er was niemand in de gevangenis, behalve

een ongelukkige misdadiger, zonder schoenen
aan de voeten, die opgesloten was omdat hij

op de fluit gespeeld had. Mijnheer Fang had hem
toen deze misdaad tegen de maatschappij dui-

delijk bewezen was, tot een maand tuchthuis-

straf veroordeeld, met
en luimige aanmerking,

de voor zeker juiste

dat, wijl hij zooveel

adem overhad, hij dien met meer nut in den
tredmolen dan op een muziekinstrument zou
kunnen aanwenden. De gevangene antwoordde
niet, want hij was te diep bedroefd om het verlies

zijner fluit, die ten voordeele van den staat was
verbeurd verklaard. Nancy ging dus verder en
klopte aan de volgende deur.

„Wel?" vroeg eene zwakke stem.

„Is hier een kleine jongen in?" vroeg Nancy,

na vooraf eerst een zucht geloosd te hebben.
„Neen," antwoordde de stem, God beware me!"
Dit was een vagebond van vijf en zestig jaar,

die in de gevangenis geworpen was omdat hij

niet op de fluit geblazen had, met andere woor-
den, omdat hij op de straat gebedeld, en niet

gewerkt had om aan den kost te komen. In het

daarop volgende hok zat een man, die opge-

sloten was omdat hij zonder patent koperen

braadpannen had rondgevent, en dus omdat hij

w e 1 gewerkt had om aan den kost te komen,
doch ten nadeele van de schatkist.

Daar geene dezer gevangenen op den naam
van Olivier antwoordde, noch van hem iets wist,

ging Nancy rechtstreeks naar den dikken dien-

der met het gestreepte vest, en vroeg hem,
onder het slaken van luide jammerklachten, nog
jammerender gemaakt door een vaardig en indruk-

wekkend gebruik van den huissleutel en het

mandje, naar haar lieven broeder.

„Ik heb hem niet ontvangen," zeide de oude
man.
„Waar is hij? ach! waar is hij?" jammerde

het meisje.

„De heer heeft hem medegenomen," antwoord-
de de man.

„Welke heer? O, genadige hemel, welke heer?"
riep Nancy uit.

In antwoord op deze onsamenhangende woor-
den, verhaalde de oude man aan de diep be-

droefde zuster, dat Olivier ziek geworden en
vrijgesproken was, daar een der getuigen ver-

klaard had, dat de diefstal door een anderen
j

jongen begaan was; — dat de aanklager, Olivier



in een staat van bewusteloosheid naar zijn huis

had medegenomen. Verder wist hij van de zaak
niets, dan dat die woning, zooals hij tot den
voerman had hooren zeggen, in Pentonville
gelegen moest zijn.

In een beklagenswaardigen staat van vertwij-

feling en onzekerheid, zoo het scheen, waggelde
het meisje naar de deur; maar nauwelijks was
zij" buiten, of zij zette het op een loopen, koos
de moeilijkste omwegen, welke zij slechts be-
denken kon, en bevond zich weldra weder in het
huis van den jood.

Oogenblikkelijk nadat Bill Sikes den uitslag

van Nancy's zending vernomen had, riep hij

den witten poedel, zette zijn hoed op, en vertrok,

zonder zich zelfs de geringe moeite te geven, van
het gezelschap een goeden morgen te wenschen.

„Wij moeten weten waar hij is, mijne jon-

gens; hij moet gevonden worden," zeide de
jood in groote drift. „Charley, gij slentert zoo
lang rond tot gij eenig naricht van hem thuis

kunt brengen. Nancy, ik moet hem hebben;
aan u en aan den „Draaier" vertrouw ik alles

toe. Wacht, wacht," vervolgde de jood, terwijl

hij met bevende hand eene lade opende, „hier
is geld: ik zal dit huis dezen avond sluiten;

gij weet waar gij mij kunt vinden. Houdt u nu
geene minuut langer op, — geen oogenblik."
Met deze woorden dreef hij hen de kamer

uit, sloot en grendelde de deur achter hen toe,

nam uit den schuilhoek het kistje, dat hij zijns

ondanks aan Olivier had laten zien, en verborg
de kleinoodiën en horloges onder zijne kleederen.

Een tikken aan de deur deed hem opschrikken
uit deze bezigheid. „Wie daar?" riep hij op een
schellen toon.

„Ik," klonk de stem van den „Draaier" door
het sleutelgat.

„Wat wilt gij?" vroeg de jood ongeduldig.
„Moet hij naar het andere huis gebracht wor-

den? vraagt Nancy," fluisterde Dawkins.
„Ja," antwoordde de jood; „waar hij ook zij,

grijp hem. Vind hem slechts, dat is de hoofd-
zaak. Het overige zal zich wel van zelve schik-

ken, wees daar maar niet bevreesd voor."
De jongen mompelde een antwoord, dat hij

hem begrepen had, en snelde de trappen af zijne

kameraden achterna.

„Tot nu toe heeft hij nog niet geklapt," mom-
melde de jood, terwijl hij zijne bezigheid voort-
zette. „En is hij van plan ons aan zijne nieuwe
vrienden te verraden, dan zullen wij hem den
mond stoppen." .

XIV.

behelzende nadere berichten omtrent oli-

vier's verbluf in het huis tan brownlow;
benevens eene merkwaardige voorstel-
ling, die zekere heer grimwig ten aan-
zien van hem uitsprak, toen men hem

met eene boodschap uitzond.

Olivier was spoedig weder bijgekomen van den
staat van bewusteloosheid, waarin de uitroep
van den heer Brownlow hem gebracht had.
Van de schilderij werd noch door den ouden
heer, noch door juffrouw Bedwin een enkel
woord gezegd in het daarop gevolgde gesprek,
hetwelk echter in geen het minste verband
stond met Olivier's geschiedenis en vooruitzich-

ten, maar alleen over onderwerpen liep, die

hem vermaakten, zonder hem te overspannen.
Hij was nog te zwak om aan het ontbijt deel
te nemen; doch toen hij den volgenden dag
weer in de kamer der huishoudster kwam, was
het eerste, wat hij deed, om een gretigen blik

naar den muur te slaan, in de hoop, dat hij

het gelaat der schoone dame er weer aanschou-

|

wen zou. Hij vond zich echter in zijne ver-

wachting te leur gesteld, want het portret was
I weggenomen.

De huishoudster, die de blikken van Olivier

I

gadegeslagen had, zeide tot hem: „Het is weg,
j
zooals gij ziet."

„Ik zie zulks," antwoordde Olivier met een
zucht, „maar waarom heeft men het wegge-
nomen?"

„Het is weggenomen, kindlief, omdat mijn-
heer Brownlow vreesde, dat het een te sterken

indruk op u maken, en uwe volkomene gene-
zing vertragen zou," antwoordde de oude huis-

houdster.

„O, dat inderdaad niet, het maakte mij niet

zieker, juffrouw; ach, ik zag het zoo gaarne, ik

had het zoo lief!"

„Wel," antwoordde de oude dame vriendelijk,

„gij zult spoedig hersteld zijn, en dan wordt
het weer opgehangen, dat beloof ik u. Maar
laten wij nu over andere zaken spreken."
Meer kon Olivier op dit oogenblik niet van

de schilderij te weten komen. Daar de oude
dame gedurende zijne ziekte zoo goed voor hem
geweest was, besloot hij om aan de schilderij

nu niet verder te denken, en luisterde met
aandacht naar vele verhalen, die zij hem deed
van hare schoone en beminnenswaardige doch-
ter, die met een schoonen en beminnenswaar-
digen man gehuwd was en op het land leefde,

alsook van een zoon, die klerk bij een koop-
man in W e s t-I n d i ë, en ook een goede jongen
was, en alle drie maanden een zoo roerenden
brief naar huis schreef, zoodat zij schreien

moest wanneer zij er van sprak. Toen de oude
dame lang over de voortreffelijke hoedanigheden



harer kinderen en over de verdiensten van haar

goeden man zaliger gesproken had, die nu reeds

zes en twintig jaren in het graf rustte, was het

tijd geworden om de thee te gebruiken. Na de

thee leerde zij Olivier het kaartspel c r i b b a g e,

dat hij in een oogenblik kon, en dat zij met
grooten ernst en inspanning speelden, totdat het

tijd was om den zieke wat warmen wijn met
water en een sneedje geroosterd brood te geven
en hem vervolgens naar bed te brengen.

Deze dagen van toenemende beterschap waren
voor Olivier gelukkige dagen. Alles was zoo rus-

tig, zoo ordelijk, zoo netjes; iedereen was vriende-

lijk en voorkomend, zoodat het hem na het gewoel
en de oneenigheid, waarin hij tot nu geleefd had,

voorkwam, alsof hij in den hemel was. Nauwe-
lijks was hij weer zoo sterk geworden, dat hij zich

zelven kon aankleeden, of mijnheer Brownlow
liet hem een geheel nieuw pak, eene nieuwe muts
en nieuwe schoenen maken. Toen men hem zeide,

dat hij met zijne oude kleeren doen mocht wat hij

verkoos, gaf hij ze aan eene dienstmeid, die zeer

vriendelijk jegens hem geweest was, en zeide

haar, dat zij ze aan een jood vcrkoopen en het

geld voor zich behouden mocht. Dit deed zij, en
toen Olivier door het venster zag, hoe de jood

deze kleederen bijeenrolde, in zijn zak stak en

daarmede heenging, verheugde hij zich hartelijk

dat ze wezenlijk weg waren, en hij niet behoefde
te vreezen dat hij ze ooit weer zou dragen. Het
waren werkelijk slechts lompen: een nieuw
kleedingstuk had Olivier vroeger nooit bezeten.

Op zekeren avond, omstreeks eene week na

het gebeurde met de schilderij, zat Olivier bij

juffrouw Bedwin te kouten, toen mijnheer

Brownlow de boodschap zond, dat Olivier, indien

hij wel genoeg was, bij hem in het studeer-

vertrek moest komen, waar hij een weinig met
hem praten wilde.

„Heer bewaar me! wasch uwe handen, en
Iaat ik u het haar netjes in orde maken," riep

juffrouw Bedwin uit. „Wanneer wij hadden
geweten, dat hij u wilde zien, dan hadden wij

u een schoon boordje omgedaan, en zoo in de

puntjes gekleed, dat ge er uitzaagt als een

nieuw stuivertje."

Olivier deed wat hem bevolen was, en schoon

juffrouw Bedwin zich zeer beklaagde, dat zij

niet eens den tijd had om zijn boordje wat op
te strijken, zag hij er toch zoo zindelijk en net-

jes uit, dat de goede oude dame, terwijl zij hem
van het hoofd tot de voeten beschouwde, volmon-
dig verklaarde, dat zij twijfelde of zij hem wel

zindelijker en netter had kunnen kleeden.

Daardoor bemoedigd, klopte Olivier aan de
deur van het studeervertrek. Mijnheer Brownlow
riep „binneh!" en Olivier bevond zich in een

achterkamertje, vol boeken, en met een venster,

dat op een fraaien tuin uitzag. Voor het venster

stond eene tafel, en aan deze tafel zat mijnheer

Brownlow te lezen. Zoodra hij Olivier zag, schoof

hij het boek ter zijde en verzocht den knaap
te naderen en te gaan zitten. Olivier gehoor-

zaamde, en kon niet begrijpen van waar al de

menschen moesten komen, om al die boeken
te lezen, welke allen geschreven moesten zijn

om de wereld beter en wijzer te maken ; er

zijn wel ervarener menschen dan Olivier Twist,

die zulks niet begrijpen.

„Vele boeken, niet waar, mijn jongen?" zeide

mijnheer Brownlow toen hij de nieuwsgierig-

heid bespeurde, waarmede Olivier de bibliotheek

beschouwde, die van den vloer tot aan den
zolder reikte.

„Ja, mijnheer," antwoordde Olivier; „ik heb
er nog nooit zooveel gezien."

„Gij zult ze allen lezen, wanneer gij u goed
gedraagt," zeide de oude heer vriendelijk, „en
dat zal u beter bevallen dan de banden te be-

kijken, schoon er vele boeken zijn waarvan de
band het beste gedeelte uitmaakt."

„Dat zijn zeker die dikke boeken," zeide

Olivier, terwijl hij naar eenige dikke folianten

wees, waarvan de banden rijk verguld waren.

„Neen, altijd niet," antwoordde de oude heer,

terwijl hij Olivier op het hoofd tikte en glim-

lachte, „er zijn boeken, die even dik zijn, maar
van een kleiner formaat. „Zoudt gij ook wel

een geleerd man willen worden en boeken
schrijven ?"

„Ik geloof, dat ik ze liever zou willen lezen,

mijnheer," antwoordde Olivier.

„Wat? zoudt gij geen schrijver willen wor-
den?" vroeg de oude heer.

Olivier dacht een oogenblik na, en antwoordde
toen dat het hem voorkwam, dat het eene

betere zaak was boekhandelaar te wezen; de
oude heer lachte hartelijk en zeide, dat hij eene

juiste opmerking had gemaakt. Olivier verheugde
zich daarover, schoon hij niet begreep waarin

de juistheid der opmerking gelegen was.

„Nu," vervolgde de oude heer, „koester maar
geen vrees; wij zullen geen schrijver van u

maken, zoolang er een eerlijk handwerk te vinden

is, bij voorbeeld steenklopper."

„Ik dank u, mijnheer," antwoordde Olivier,

en de oude heer lachte wederom over het

ernstige antwoord van den knaap, en zeide iets

over een merkwaardig instinct, waar Olivier,

de woorden niet begrijpende, niet veel opmerk-
zaamheid aan schonk. .

„En nu," vervolgde de heer Brownlow op
een zoo mogelijk nog vriendelijker, doch tevens

ernstiger toon, dan waarop Olivier hem tot

nu toe had hooren spreken, „nu verzoek ik u,

mijn jongen, aandachtig te luisteren naar het-

geen ik u te zeggen heb. Ik zal zonder terug-

houding met u spreken, want ik geloof, dat

gij mij evengoed verstaan zult als menigeen
van rijper leeftijd."

„O, zeg toch niet, dat gij mij wilt wegzen-

den, mijnheer," riep Olivier uit, verschrikt door



den ernstigen toon van den ouden heer, „stoot

mij niet uit uw huis weder op straat. Laat mij

hier blijven en knecht worden. Zend mij niet

weder naar het verschrikkelijk verblijf van waar
ik gekomen ben. Heb medelijden met een armen
knaap, mijnheer!"

„Mijn beste jongen," antwoordde de oude heer,

geroerd door de innigheid van Olivier's plotseling

verzoek, „gij behoeft niet te vreezen, dat ik, u
verlaten zal; immers zoolang gij mij geene ge-

gronde redenen daartoe geeft."

„Dat zal ik nooit, nooit!" riep Olivier.

„Ik hoop het niet," vervolgde de oude heer,

„en ik geloof het ook niet. Wel is waar werd
ik meermalen door hen, aan wie ik weldeed,
bedrogen; doch ik geloof, dat ik in u vertrou-

wen stellen kan, en gevoel meer deelneming
in uw lot, dan ik mij zelf verklaren kan. De
menschen, die mij het dierbaarst waren, rusten

in het graf; maar, schoon het geluk en de
vreugde mijns levens met hen begraven zijn, is

echter mijn hart niet mede begraven en is het

nog open voor goede gevoelens; ze zijn zelfs

versterkt door mijn diepen rouw; en zoo moet
het gaan, opdat onze menschelijke natuur ge-

louterd worde."
Terwijl de oude heer deze woorden meer

tot zich zelven dan tot Olivier sprak, en ver-

volgens eene poos zwijgend bleef zitten, stond de
knaap roerloos en durfde nauwelijks ademhalen.

Eindelijk brak de oude heer het stilzwijgen

af en vervolgde op een vriendelijken toon: „Ik

zeg u dit alleen omdat uw hart nog jong is,

en wetende dat ik veel verdriet en veel kom-
mer geleden heb, gij misschien des te zorgvul-

diger zult vermijden, mij opnieuw te bedroeven.
Gij zegt, dat gij een wees zijt, zonder een
enkelen vriend op de wereld: het onderzoek,
dat ik naar u gedaan heb, bevestigt zulks.

Verhaal mij nu uwe lotgevallen: waar gij ge-

boren zijt, wie u opvoedde, en hoe gij in het

gezelschap geraaktet, waar ik u aangetroffen

heb. Spreek de waarheid, en alsdan zult gij, zoo-
lang ik leef, nimmer zonder een vriend zijn."

Olivier werd gedurende eenige minuten door
zijn snikken verhinderd om een enkel woord
uit te brengen, en toen hij ten laatste begon
te vertellen hoe hij op het land opgevoed en
door mijnheer Bumble in het armhuis gebracht
was, hoorde men op eene bijzondere, ongedul-
dige wijze, den klopper van de huisdeur twee-
maal overgaan, en de dienstmeid meldde den
heer Grimwig aan.

„Komt hij naar boven?" vroeg Brownlow.
„Ja, mijnheer," antwoordde de meid. „Hij

vroeg of eT m u f f i n s *) in huis waren, en
toen ik bevestigend antwoordde, zeide hij, dat

hij thee kwam drinken."

li Muf fins zijn met heete boter doortrokkene melk-
broodjes, die bij de thee genuttigd worden.

Brownlow glimlachte en deelde aan Olivier

mede, dat mijnheer Grimwig een oud vriend

van hem was, wel een weinig ruw in zijne

manieren, maar in zijn hart een goed en braaf

mensch, zooals hij gerust kon verzekeren.

„Zal ik mij verwijderen, mijnheer?" vroeg

Olivier.

„Neen," antwoordde Brownlow, „ik heb liever

dat gij hier blijft."

Op hetzelfde oogenblik trad, leunende op een

sterken rotting, een groot oud heer binnen, die

een weinig hinkte. Hij droeg een blauwen rok,

gestreept vest, nankingschen broek en slobkou-

sen, en een breeden, witten hoed, waarvan de op-

slagen en rand groen gevoerd waren. Een zeer fijn

geplooide jabot kwam uit zijn vest te voorschijn,

en onderaan hing een lange stalen horlogeketting,

met slechts een sleutel aan het einde. De tippen

van zijne witte das waren in elkander gedraaid in

den vorm van een sinaasappel. — Zijne geheele

houding was over 't geheel voor geene beschrijving

vatbaar. Hij had de gewoonte om, wanneer hij

sprak, altijd het hoofd naar eene zijde te doen
overhellen en met de oogen naar de andere zijde

te kijken, 't geen den beschouwer onweerstaanbaar
eene papegaai in herinnering bracht. In deze hou-

ding bleef hij dan ook staan, zoodra hij binnen-

getreden was, hield een stukje sinaasappel-schil

op eene armlengte afstands van zich in de hand,

en zeide op een brommenden, ontevreden toon:

„Ziet gij dat? is het niet een hoogst zonderling

en buitengewoon feit, dat ik in geen huis kan
treden zonder een stuk van die vervloekte schillen

op de trappen te vinden? Door sinaasappel-schil-

len ben ik kreupel geworden, en sinaasappel-schil-

len zullen nog eenmaal de oorzaak van mijn dood
worden; dat is zeker, of ik wil mijn eigen hoofd

opeten, mijnheer." Met dit fraai aanbod onder-

steunde en bevestigde mijnheer Grimwig gewoon-
lijk bijna al zijne beweringen. Dit was te opmer-
kelijker omdat, al neemt men aan, dat de weten-

schap zulke groote vorderingen maken zal, dat

iemand zijn eigen hoofd zal kunnen eten, wan-
neer hem zulks goeddunkt, het hoofd van mijn-

heer Grimwig zoo buitengewoon groot was, dat

zelfs de sterkste mensch wel nauwelijks de hoop
zou kunnen koesteren, om er in één maaltijd

baas over te worden, — zelfs al liet men de

dikke gepoeierde pruik buiten spel.

„Ja, ik wil mijn hoofd eten," herhaalde de heer

Grimwig, terwijl hij met zijn stok op den vloer

stampte. „Maar hola! wat is dat?" vroeg hij toen

hij Olivier zag en een paar schreden achteruit trad.

„Dit is de jonge Olivier Twist, van wien wij

reeds gesproken hebben," antwoordde mijnheer

Brownlow.
Olivier maakte eene buiging.

„Gij wilt toch niet zeggen, dat dit de jongen is,

die de koorts gehad heeft, hoop ik?" vroeg Grim-

wig, en retireerde nog verder. „Wacht een oogen-

blik, spreek niet, stil!" vervolgde hij met afgebro-
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kene woorden, en al zijne vrees voor de koorts

verdween voor de vreugde over zijne ontdekking.

„Dat is de jongen, die de sinaasappelen had! Als

dit de jongen niet is, die sinaasappelen gegeten

en de schillen op de trappen geworpen heeft, dan

wil ik mijn hoofd eten, en dat van hem er bij
!"

„Neen, neen, hij heeft geen sinaasappelen ge-

geten," antwoordde mijnheer Brownlow lachende;

„kom, zet uw hoed af en spreek eens met mijn

jongen vriend."

„Ik maak mij warm over dit onderwerp, mijn-

heer," zeide de lichtgeraakte oude heer, terwijl

hij zijne handschoenen uittrok. „Er liggen altijd

meer of minder sinaasappel-schillen in mijne

straat en ik weet, dat de jongen van den chirur-

gijn op den hoek ze daar neerwerpt. Verleden

nacht struikelde een jonge vrouw over een stuk,

en viel tegen de heining van mijn tuin: zij stond

onmiddellijk op, en ik zag hoe zij keek naar zijne

helsche, roode lamp, met het spookachtig licht.

„Ga niet naar hem toe," riep ik uit het venster,

„hij is een moordenaar!" Dat is hij; zoo hij het

niet is..." De opgewonden oude heer stampte

hier krachtig met zijn stok op den vloer, 't geen

altijd zijne gewoonte was, wanneer hij het gewone
aanbod deed van, zijn hoofd te zullen eten, zonder

dit aanbod in woorden uit te drukken. — Hij ging

zitten, doch hield den stok in de hand, en zijn

lorgnet, dat aan een breed, zwart lint was vast-

gemaakt, te voorschijn halende, wierp hij een

blik op O'.ivier, die, ziende dat hij het voorwerp

van onderzoek was, bloosde, en wederom eene

buiging maakte.

„Is dat nu de jongen?" vroeg mijnheer Grim-

wig ten slotte.

„Dat is de jongen," antwoordde de heer

Brownlow.
„Hoe vaaut ge, mijn jongen?" vroeg de heer

Grimwig.
„Veel beter, mijnheer, ik dank u," antwoordde

Olivier.

Brownlow scheen te vreezen, dat zijn zonder-

linge vriend iets onaangenaams aan Olivier zou

zeggen en zeide dus tegen den laatste, dat hij

naar beneden moest gaan en aan juffrouw Bed-

win zeggen, dat zij de thee zou laten brengen.

Olivier gehoorzaamde met vreugde, want de

vreemdeling beviel hem in het geheel niet.

„Is het niet een knappe jongen?" vroeg de

heer Brownlow.
„Dat weet ik niet," antwoordde Grimwig

gemelijk.

„Weet gij dat niet?"

„Neen, dat weet ik niet. Ik heb nooit onder-

scheid tusschen jongens gezien. Ik ken slechts

twee soorten: jongens met meel-gezichten, en

jongens met beafstuk-gezichten."

„En tot welke soort behoort Olivier?"

„Tot de meel-gezichten. Ik heb een vriend, die

een beafstuk-jongen heeft! Zij noemen hem een

mooien jongen, en hij heeft een rond hoofd,

roode wangen en levendige oogen; ~- maar 't is

een monster; zijne ledematen schijnen door de

naden van zijn blauw pak te willen barsten; hij

heeft een stem als een matroos en eet als een

wolf. Ik ken hem, den deugniet."

„Kom, kom, maar die beschrijving past toch

niet op Olivier Twist," meende mijnheer Brown-

low, „hij behoeft uw toorn niet in die mate op
te wekken."

„Dat wel niet," antwoordde Grimwig, „maar

hij bezit misschien nog slechter eigenschappen."

Bij deze woorden werd mijnheer Brownlow
ongeduldig, 't geen mijnheer Grimwig bijzonder

veel genoegen scheen te doen.

„Ik bedoel, dat hij nog ergere eigenschappen

kan bezitten," herhaalde hij. „Waar komt hij

vandaan? Wie is hij? Wat is hij? Hij heeft de

koorts gehad, — hoe kwam dat? Hebben eerlijke

lui ooit de koorts, zeg? Alleen slechte mensenen

hebben soms de koorts, is het niet zoo? Ik weet,

dat er iemand in Jamaica opgehangen is, omdat
hij zijn meester had vermoord; welnu, die moor-

denaar had zesmaal de koorts gehad: derhalve

kon men geen medelijden met hem hebben:

bah non-sens."

Nu was 't een feit, dat Grimwig in den diep-

sten schuilhoek van zijn hart bijzonder sterk ge-

neigd was, te erkennen, dat het uiterlijke, en de

houding van Olivier zeer innemend waren; doch

hij bezat een zonderlinge zucht en gewoonte om
altijd tegen te spreken, en thans vooral was hij

slecht gemutst door het gebeurde met de sinaas-

appel-schillen. Inwendig besloten hebbende, dat

geen sterveling hem zou voorschrijven, of een

jongen er goed of slecht uitzag, had hij van den

beginne af het voornemen opgevat, om zijn vriend

in dit opzicht tegen te spreken. Toen Brownlow
opmerkte, dat hij op geene der vragen van zijn

vriend een voldoende antwoord geven kon, en alle

vragen omtrent Olivier's vroegere lotgevallen had

uitgesteld, totdat hij den knaap sterk genoeg zou

achten om ze te kunnen verdragen, — begon
Grimwig te lachen, en vroeg spottend of de huis-

houdster des avonds wel de zilveren lepels en

vorken telde, want zoo zijn vriend er niet op den

een of anderen morgen een paar missen zou,

wilde hij zijn — enz.

Schoon ook mijnheer Brownlow tamelijk driftig

van aard was, hoorde hij echter de woorden

van zijn vriend met groote bedaardheid aan,

omdat hij diens zonderlingheden kende. Daarbij

kwam, dat Grimwig onder het theedrinken zijne

groote tevredenheid te kennen gaf over de m u f-

f i n s, zoodat alles goed ging, en Olivier, die

weder binnengekomen was, zich meer op zijn

gemak begon te gevoelen dan hij in de tegenwoor-

digheid van den driftigeiï ouden Grimwig nog
geweest was.

„En wanneer zult gij dan een volledig, waar-

achtig en nauwkeurig verhaal der lotgevallen

van Olivier Twist hooren?" vroeg Grimwig zijn
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vriend toen de thee was afgeloopen, en hij Olivier

aankeek, toen hij dit onderwerp aanroerde.

„Morgenochtend," antwoordde Brownlow. „Ik

heb liever, dat er niemand bij tegenwoordig is.

Kom morgenochtend om tien ure bij mij, 'jongen-

lief," zeide hij vervolgens tot Olivier.

„Goed, mijnheer," antwoordde deze een weinig
verlegen, daar mijnheer Grimwig hem zoo scherp
aanzag, en verliet weder het vertrek.

„Ik zal u wat zeggen," fluisterde Grimwig zijn

vriend toe, „hij komt morgenochtend niet bij u.

Ik heb gezien hoe hij weifelde, alvorens te ant-

woorden. Hij misleidt u, mijn waarde vriend."

„Ik zou wel durven zweren, dat hij zulks niet

doet," zeide Brownlow met warmte.
„Wanneer hij u niet misleidt, zoo wil ik..."

en hij stampte met den stok op den vloer.

„Ik sta met mijn leven in voor de oprechtheid
van den knaap," riep Brownlow, terwijl hij op
de tafel sloeg.

„En ik met het mijne, dat hij een bedrieger

is," riep Grimwig, mede op de tafel slaande.

„Nu, wij zullen zien," zeide Brownlow, zijne

drift onderdrukkende.
„Dat zullen wij," zeide Grimwig met een uit-

dagend glimlachje, „dat zullen wij."

Het toeval wilde, dat juffrouw Bedwin op dit

oogenblik een pakje boeken binnenbracht, die

mijnheer Brownlow des voormiddags gekocht had
bij denzelfden man van het boekenstalletje, die

in deze geschiedenis reeds vermeld is; zij legde

het pakje op de tafel en wilde zich verwijderen.

„Roep mij eens den jongen hier, juffrouw
Bedwin, hij moet iets mee terugnemen," zeide

mijnheer Brownlow.
„Hij is reeds weg," luidde juffrouw Bedwin's

antwoord.

„Roep hem dan terug. Hij is een arm man,
en de boeken zijn nog niet betaald; hij moet
ook eenige boeken mee terugnemen."

Olivier liep de eene, de dienstmeid de andere
zijde der straat op; juffrouw Bedwin bleef aan
de deur staan en riep luidkeels den jongen terug,

die de boeken gebracht had; maar er was geen
jongen meer te zien, en Olivier zoowel als de
dienstmeid kwamen buiten adem terug met de
tijding, dat zij hem niet gevonden hadden.

„Dat spijt mij," zeide mijnheer Brownlow;
„ik zou zoo gaarne de boeken nog heden terug-

bezorgd hebben."
„Zend er Olivier mee heen," zeide Grimwig

met een spotachtig lachje, „die ze zeer zeker

goed bezorgen zal."

„Ja, laat mij de boeken wegbrengen, mijnheer,"

zeide Olivier, „ik zal zoo schielijk mogelijk loopen."
De oude heer wilde juist antwoorden, dat

Olivier niet zou uitgaan, toen een veetbeteekenend
kuchje van mijnheer Grimwig hem deed besluiten

om het verzoek van den knaap in te willigen,

opdat deze, door zijne boodschap prompt te doen,

zou bewijzen, hoe onbillijk het kwade vermoeden

van zijn vriend was. „Ja, gij zult gaan, jongen-

lief,"' antwoordde mijnheer Brownlow. „De boe-

ken liggen op een stoel bij de tafel. Breng ze

maar eens hier."

Olivier, die in de wolken was omdat hij van
nut kon zijn, haalde spoedig de boeken onder zijn

arm naar beneden, hield zijne muts in de hand
en wachtte op de boodschap, welke hem zou
gegeven worden.

„Gij moet zeggen," sprak Brownlow, terwijl

hij steeds het oog op Grimwig gericht had, „dat

gij hier de boeken terugbrengt en dat gij de 4 pond
10 shilling, die ik nog schuldig ben, betalen wilt.

Hier is eene banknoot van vijf pond; gij brengt

mij dus tien shilling terug."

„Ik zal geen tien minuten uitblijven mijnheer,"

antwoordde Olivier haastig; hij stak de banknoot
in zijn zak, nam de boeken zorgvuldig onder den
arm en verliet de kamer. Juffrouw Bedwin volgde
hem tot aan de voordeur, gaf hem inlichting,

welke straat hij moest inslaan, noemde hem den
naam van den man van het boekenstalletje, als-

mede van de straat waar hij woonde; waarop
Olivier antwoordde, dat hij alles goed begrepen

had. Nadat zij hem nog menige raadgeving ge-

geven had, dat hij zich niet moest vergissen, en

dat hij vooral zorgen moest, geen koude te vatten,

liet de oude dame hem ten slotte gaan.

„Wat een lief gezichtje!" zeide de oude dame
bij zich zelve, toen zij hem achterna keek. „Ik kan
't bijna niet over mij verkrijgen, hem uit mijne

oogen te laten gaan."
Op dit oogenblik keek Olivier nog eens om en

knikte juffrouw Bedwin vriendelijk toe, alvorens

hij den hoek van de straat omsloeg. De goede dame
beantwoordde glimlachend zijn groet, sloof de

deur, en keerde naar hare kamer terug.

„Laat eens zien; hij is in twintig minuten op
zijn minst terug," zeide de heer Brownlow, ter-

wijl hij zijn horloge te voorschijn haalde en op de

tafel neerlegde, „tegen dien tijd is het duister."

„Gij gelooft dus werkelijk, dat hij zal terug-

keeren?" vroeg Grimwig.
„Gij dan niet?" vroeg Brownlow glimlachend.

De geest van tegenspreken deed zich in dit

oogenblik nog luide in mijnheer Grimwig's borst

hooren, en werd nog versterkt door het ver-

trouwend lachje van zijn vriend.

„Neen," zeide hij, terwijl hij de vuist op de

tafel sloeg, „ik geloof het niet. De jongen heeft

een nieuw pak aan het lijf, onderscheidene dure

boeken onder den arm, en eene banknoot van vijf

pond in den zak; hij zal zijne oude vrienden, de

zakkenrollers, weder opzoeken, en u uitlachen.

Ik wil mijn hoofd opeten, wanneer die knaap in

dit huis terugkeert."

Met deze woorden trok hij zijn stoel wat dichter

bij de tafel, en daar zaten nu de twee vrienden,

in zwijgende verwachting, met het horloge tus-

schen zich op de tafel. Ten bewijze van het ge-

wicht, dat wij aan ons eigen oordeel hechten, en
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van het zelfvertrouwen, waarmede wij onze

minst doordachte en haastige oordeelvellingen

uitspreken, verdient hier opgemerkt te worden,

dat Orimwig, die in zijn hart geenszins boos-

aardig was, en wien het waarachtig leed zou

gedaan hebben, indien zijn vriend was bedrogen

en teleurgesteld geworden, echter in dit oogen-

blik waarlijk en in vollen ernst hoopte, dat Olivier

Twist niet mocht terugkomen.

Het werd zoo donker, dat men de cijfers op

het horloge niet meer onderscheiden kon; doch

de twee oude vrienden zaten nog voortdurend

Saffron-hill, — een duister en zwart vertrek,

waar des winters den geheelen dag door een

helder gaslicht brandt en des zomers nooit een

zonnestraal doordringt, — zat een man, met

eene tinnen kan en een klein glaasje voor zich,

en sterk riekende naar brandewijn.

Hij droeg een fluweelen jas, een korte grijze

broek, kousen van dezelfde kleur, en rijglaarzen,

en ieder diender zou in dien man, zelfs bij het

schemerachtig licht, oogenblikke'.ijk mijnheer Wil

liam Sikes herkend hebben. Aan zijne voeten

zat de witte langharige roodoogige poedel, die

„WEL, ZIJT GIJ OP HET BPOOK, f»ANCY ?" (01Z. Öi.)

zwijgend op het horloge, dat tusschen hen beiden

lag, te turen.

XV.

BUITENGEWONE GENEGENHEID TAN DEN VROO-

LIJKBN OUDEN JOOD EN VAN JUFFROUW

NANCY VOOR OLIVIER.

In de donkere gelagkamer eener gemeene
herberg, in het morsigste gedeelte van L i 1 1 1 e-

beurtelings oogknippende zijn meester aankeek

en een groote versche wonde aan zijn bek likte

welke hij kort geleden in een gevecht scheen

ontvangen te hebben.

„Lig stil, beest, lig stil!" riep Sikes, plotseling

zijn stilzwijgen afbrekende. Of zijne gedachten

zoo diepzinnig waren, dat hij door het oogknip-

pen van een hond er in gestoord kon worden,

dan wel of zijn gevoel zoozeer was opgewekt, dat

het zich door het schoppen van een onschuldig

dier lucht moest geven, — is nog een punt van

onzekerheid. Wat ook de reden was, de hond

ontving tegelijkertijd een schop en een vloek.

OLIVIER TWIST.



De honden zijn over 't algemeen niet gewoon,
zich over eene mishandeling, welke zij van hunne
meesters ondergaan, te wreken; maar de hond
van mijnheer Sikes, die in karakter niet met zijn

meester overeen stemde, en misschien juist op
dit oogenblik zeer gevoelig was voor de ont-

vangene beleediging, zette oogenblikkelijk zijne

tanden in eene der laarzen, gaf dit voetbe-

kleedsel een duchtigen knauw en kroop toen

knorrende onder een bank, juist nog tijdig ge-

noeg om de tinnen kan te ontgaan, die Sikes

hem naar den kop smeet.

„Je durft dus? Je durft?" bromde Sikes,

terwijl hij met de eene hand den pook greep
en met de andere een groot knipmes opende,
dat hij uit zijn zak haalde. „Allo, hier, levende
duivel! Hier, zeg ik!"

Zonder eenigen twijfel hoorde hem de hond,

want hij sprak op den ruwsten toon van zijne

ruwe stem; maar daar het beest het onverant-

woordelijke gevaar van den hals afgesneden te

worden, niet scheen te willen trotseeren, bleef

het waar het was, knorde grimmiger dan te

voren, pakte het eene eind van den pook met
de tanden, en beet er in als een wild dier.

Deze tegenstand maakte Sikes nog woeden-
der; hij knielde neer en deed een grimmigen
aanval op den hond; deze sprong al knorrende,

bijtende en blaffende van de rechter- naar de
linker- en van de linker- naar de rechterzijde;

de man stiet, sloeg, vloekte en verwenschte, en
de strijd stond op het punt om voor een van
beiden noodlottig af te loopen, toen de deur ge-

opend werd, waardoor de hond gelegenheid had
om te ontvluchten, en hij Sikes met den pook in

de eene en het knipmes in de andere hand liet

staan.

„Om te vechten behooren er steeds twee par-

tijen te zijn," zegt een oud spreekwoord, en daar

de hond mijnheer Sikes in den steek gelaten

had, bracht deze den twist over op hem, die

binnentrad.

„Wie duivel zet u aan, om tusschen mij en

mijn hond te treden?" vroeg hij woedend.
„Ik wist van niets, mijn goede vriend, ik wist

van niets," antwoordde Fagin ootmoedig, want
deze was de nieuwe gast.

„Wist gij van niets, kwaadaardige spitsboef?"

grauwde Sikes. „Hoordet gij dan het leven niet?"

„Neen, Bill, zoo waar ik leef, Bill," antwoord-
de de jood.

„O neen! jij hoort niets, dat doe je niet,"

zeide Sikes met een sportenden grijnslach; „je

sluipt er in en uit, zoodat niemand weet wan-
neer je komt of gaat. Ik wou wel dat je mijn
hond waart geweest, Fagin, maar voor een
minuut."

„Waarom?" vroeg de jood met een gedwon-
gen glimlach.

„Omdat de regeering, aan wie het leven van
menschen zooals gij zijt, te na aan het harte

gaat, schoon ze niet half zooveel waard zijn als

een hond, een meester veroorlooft zijn hond te

vermoorden, wanneer hij zulks goedvindt," ant-

woordde Sikes, terwijl hij het mes met een veel-

beteekenenden blik weder toeknipte; „daar hebt

gij het waarom."
De jood wreef zich de handen, nam plaats

aan de tafel, en poogde om den inval van zijn

vriend te lachen, doch gevoelde zich werkelijk

niet zeer op zijn gemak.
„Lach maar, jood," vervolgde Sikes, terwijl

hij den pook weer wegzette en met een woes-
ten blik Fagin aanzag, „lach maar. Ik heb
macht over je verkregen, Fagin, en zal ze bij

den duivel weten te behouden. Wanneer ik op-

marcheer, ga jij mee; neem je dus voor mij

in acht."

„Ja, ja, beste vriend," antwoordde de jood,

„ik weet het wel. Wij — wij hebben een ge-

meenschappelijk belang, Bill, — een gemeen-
schappelijk belang."

„Hm," bromde Sikes, als wilde hij zeggen
dat het belang meer aan de zijde van den jood

was dan van hem. — „Wat hebt gij mij te

zeggen ?"

„Alles is behoorlijk door den smeltkroes ge-

gaan," zeide Fagin; „hier is uw aandeel, het

is grooter dan het eigenlijk zijn moest, vriend-

lief; daar ik er echter van overtuigd ben, dat

gij mij bij eene andere gelegenheid wel een

dienst zult doen, zoo..."

„Hier met den zak," viel hem de spitsboef

ongeduldig in de rede. „Waar is hij? Geef op!"
„Nu, ja, Bill, geef mij toch tijd, geef mij toch

tijd," antwoordde de jood gedwee. „Ziehier, alles

is in orde." Dit zeggende, haalde hij een ouden
doek te voorschijn, maakte een knoop aan een

der tippen los, en nam er een pakje van grauw
papier uit. Sikes rukte het uit de handen, opende
het driftig en telde de goudstukken die het bevatte.

„Is dat alles?" vroeg hij.

„Alles," antwoordde de jood.

„Hebt gij het papier onderweg niet openge-
maakt en een paar stukken ingeslikt, zeg?"
vroeg Sikes wantrouwig. „Kom, zet maar niet

zoo'n beleedigd gezicht; je hebt het wel meer
gedaan. — Schel eens!"

Dit geschiedde, en terstond verscheen een

andere jood, jonger dan Fagin, maar even terug-

stootend en gemeen van uiterlijk. Bill Sikes wees
alleen naar zijn ledig glas; de jood verstond den
wenk bijzonder goed, en haastte zich, het glas

opnieuw te vullen, maar wisselde eerst een merk-
waardigen blik met Fagin, die zijne oogen voor
een enkel oogenblik opsloeg, alsof hij op dien

blik wachtte, en beantwoordde dien door op eene
voor een derden persoon nauwelijks merkbare
wijze met het hoofd te knikken. Deze beweging
ging voor Sikes verloren, die juist in hetzelfde

oogenblik bukte om een riem van de laars, door
den hond losgerukt, weer toe te binden. Indien



' hij maar eenigszins lucht van deze geheimzinnige
teekens had gekregen, dan zou hij mogelijk wel ge-
dacht hebben, dat zij hem niets goeds voorspelden.

„Is hier niemand, Barney?" vroeg Fagin, zonder
zijne oogen op te slaan, toen Sikes weder opkeek.
„Geen sterveling," antwoordde Barney, wiens

woorden, zij mochten al of niet uit zijn hart
komen, hun weg door zijn neus namen.
„Niemand?" vroeg Fagin op een toon van ver-

wondering, waaruit men zou kunnen opmaken,
dat het van Barney's believen afhing om de waar-
heid te zeggen.

„Niemand, behalve Biss Dadsy," antwoordde
Barney.

„Nancy!" riep Sikes. „Waar is zij? Ik mag met
blindheid geslagen worden, wanneer ik de deerne
niet vereer om hare aangeboren talenten."

„Zij heeft om een beafstuk gevraagd," zeide

Barney.

„Zend haar hier," vervolgde Sikes, terwijl hij

zijn glas uitdronk.

Barney zag Fagin beschroomd aan, alsof hij

diens toestemming vroeg. Daar echter de oude
jood hem geen antwoord gaf, noch zelfs de oogen
opsloeg, ging hij heen en kwam terug met Nancy,
die nog getooid was met den hoed, den boezelaar,
het mandje en den huissleutel.

„Wel, zijt gij op het spoor, Nancy?" vroeg
Sikes, zijn glas uitstekende.

„Ja, Bill," antwoordde de jonge dame, zich

ontdoende van haar uiterlijken tooi, „maar ook
zeer vermoeid. De jongen is ziek geworden, en..."

„Ha! beste Nancy," riep Fagin uit, terwijl hij

opkeek.

Het is vrij onverschillig te onderzoeken, of een
eigenaardig samentrekken der roode wenkbrau-
wen van den jood, en een half toeknijpen zijner

diepliggende oogen, aan het meisje moesten te

kennen geven, dat zij te veel had gezegd; genoeg
is het voor ons te weten, dat zij oogenblikkelijk

zweeg, en, Sikes eenige harer bekoorlijke lachjes

schenkende, aan het gesprek eene andere wen-
ding gaf. Na verloop van ongeveer tien minuten
overviel Fagin eene geweldige hoestbui, waarop
het meisje haar doek om de schouders sloeg en
zeide, dat het tijd was om te gaan. Sikes herin-

nerde zich, dat zijn weg gedeeltelijk dezelfde was
als de hare, en bood zich aan, haar te vergezellen.

Zij gingen te zamen heen, op een geringen afstand

gevolgd door den hond, die van eene achterplaats

te voorschijn kwam zoodra hij zijn meester uit

het gezicht was.

De jood stak het hoofd buiten de deur, toen
Sikes het huis verlaten had, zag hem na, terwijl

hij de donkere gang doorging, schudde zijne

gebalde vuist, mompelde een verschrikkelijken

vloek, plaatste zich vervolgens met een afschuwe-
lijken grijnslach weer bij de tafel, en was weldra
in diepe gedachten verzonken.

Inmiddels bevond Olivier Twist, weinig droo-
mende, dat hij zich op zulk een korten afstand

van den vroolijken ouden heer bevond, zich op
weg naar het boekenstalletje. Zonder het te mer-
ken, was hij een zijsteegje ingeslagen en reeds
tot op de helft er van gekomen, alvorens hij be-
speurde, dat hij zich vergist had; daar hij echter
begreep, dat hij door rechts om te slaan, weer
op den rechten weg moest geraken, oordeelde hij

het onnoodig terug te keeren, en liep, met de
boeken onder den arm, zoo schielijk hij kon het
steegje door.

Hij dacht er juist over na hoe gelukkig en
tevreden hij zich gevoelde, en hoeveel hij wel zou
willen geven, om maar een enkel oogenblik den
armen Dick te zien — die misschien op dit oogen-
blik, honger lijdende en geranseld, bitterlijk

weende, — toen hij ontstelde op het geluid eener
vrouwelijke stem, die uitriep: „O, mijn dierbare
broeder!" En nauwelijks had hij opgekeken, wat
dit toch wel beteekende, toen hij werd staande
gehouden, daar een paar armen zich stevig om
zijn hals slingerden.

„Laat mij los! laat mij gaan!" riep Olivier wor-
stelende uit. „Wie zijt gij? Waarom houdt gij mij

tegen?"
Het eenige antwoord op zijne vragen was een

vloed van klachten van het jonge meisje, dat hem
in hare armen hield en een mandje, benevens
een huissleutel, in de hand had.

„O, Goddank!" riep het meisje uit, „ik heb
hem weergevonden. O, Olivier! O.ivier! O ondeu-
gende jongen, hoe hebt gij mij zooveel leed

kunnen aandoen! Ga mee naar huis, mijn lieve-

ling, ga mee. O! ik heb hem gevonden; de hemel
zij geloofd!" Bij deze onsamenhangende uitroe-

pingen begon het meisje luide te weenen en
maakte zulk een misbaar, dat een paar vrouwen,
die in de nabijheid stonden, een vleeschhouwers-
jongen met vettig haar, die ook toeschouwer was,
vroegen of hij niet beter deed om naar een dokter
te loopen. Maar de jongen, die traag, zoo niet lui,

van aard scheen te zijn, antwoordde, dat hij

dacht van niet.

„O neen, het is niet noodig," zeide het meisje,

terwijl zij Oiivier's hand greep, „ik ben weer
beter; ga nu terstond mee naar huis, wreede
jongen, kom."
„Wat is er dan toch gebeurd, juffrouw?" vroeg

eene der vrouwen.
„O, juffrouw," antwoordde het meisje, „eene

maand geleden is hij van zijn ouders weggeloo-
pen, dat zeer vlijtige, fatsoenlijke lieden zijn; hij

sloot zich bij eene bende gauwdieven en slechte

menschen aan, en heeft zijne moeder bijna het

hart doen breken."

„Jonge deugniet!" riep eene vrouw.
„Ga naar huis, ondankbaar schepsel," zeide

eene andere.

„Ik ben haar broeder niet," antwoordde Olivier

in den grootsten angst. Ik ken haar niet. Ik heb
geene zuster, geen vader noch moeder. Ik ben een
wees en woon te P e n t o n v i 1 1 e."



52 OLIVIER TWIST.

„Hoor nu eens, hoe brutaal hij is," riep het

meisje uit.

„O, het is Nancy!" schreeuwde Olivier, die nu
eerst het meisje herkende en van schrik achter-

uitdeinsde.

„Gij ziet, dat hij mij wel kent," zeide het meisje
nu tot de omstanders. „Help mij, om hem naar
huis te krijgen, goede menschen, of hij zal zijne

dierbare ouders dooden, en mij het hart breken."
„Wat, voor den duivel, is hier te doen?" vroeg

een man, die uit een bierhuis kwam toeschieten,

met een witten hond op de hielen; „de jonge
Olivier? Oa terstond naar huis, deugniet, naar
uwe arme moeder! Onmiddellijk!"

„Ik behoor niet bij hen, ik ken die menschen
niet, help! help!" schreeuwde Olivier, terwijl hij

zich aan de sterke vuist van den man poogde te

ontworstelen.

„Hulp?" vervolgde de man. Ja, ik zal je hel-

pen, onbeschaamde ellendeling, wat zijn dat voor
boeken? Hebt ge ze gestolen? Geef op." Met deze
woorden ontnam hij Olivier de boeken, en gaf
hem een duchtigen slag op het hoofd.

„Recht zoo," merkte een der toeschouwers
aan uit een zoldervenster, „dat is de ware manier,

om hem tot rede te brengen."

„Juist aangemerkt," voegde een luie timmer-
man er bij, een goedkeurenden blik naar het zol-

dervenster werpende.

„Dat zal hem goeddoen," zeidden de twee vrouwen.
„Het zal hem heugen," voegde de man er bij,

terwijl hij Olivier nog een muilpeer gaf, en hem
toen bij den kraag pakte. „Kom, jonge deugniet;
— hond pas op."
Wat kon het arme kind doen, nog zwak ten

gevolge der doorgestane ziekte, duizelig van de
ontvangen slagen en het onverwachte van den
aanval, verschrikt door het knorren van den hond
en de ruwheid van den man, en uit het veld ge-

slagen door het vaste geloof der aanschouwers,
dat hij wezenlijk die verstokte jeugdige deugniet
was, voor wien men hem wilde doen doorgaan?
Het was intusschen duister geworden; de steeg

scheen niet door het beste slag van menschen
bewoond te zijn; geene hulp was te verwachten en
tegenstand nutteloos. In een oogenblik voelde hij

zich in een doolhof van nauwe, donkere straten

getrokken en met zooveel haast voortgesleept, dat

de zwakke kreten om hulp, die hij nu en dan
waagde te doen hooren, niet eens opgemerkt wer-
den. Het zou trouwens ook vrij onverschillig ge-

weest zijn, of het gehoord werd of niet, daar zich

niemana in den omtrek bevond, die er eenige acht
op zou geslagen hebben.

de straat opgeloopen, om te zien of Olivier nog
niet kwam, en de twee oude heeren zaten nog
voortdurend in het donkere studeervertrek, met
het horloge op de tafel tusschen hen beiden in.

De gaslantaarns werden aangestoken; juffrouw
Bedwin stond in den grootsten angst aan de deur
te wachten; de dienstmeid was reeds twintigmaal

XVI.

WAT ER TAN OLIVIER TWIST WERD NADAT HIJ

DOOR NANCY WAS OPGEVANGEN.

De nauwe straten en donkere stegen door
welke Olivier voortgesleept werd, liepen ten

laatste uit op een groot open plein, waar eenige
palen tot het vastbinden van vee, en andere ken-

merken van eene beestenmarkt zichtbaar waren.
Toen zij op deze plek waren aangekomen, ging
Sikes wat langzamer, daar het meisje niet meer in

staat was den snellen pas bij te houden, waarin zij

tot dusver hadden geloopen ; hij gebood O.ivier op
een ruwen toon, om Nancy bij de hand te houden.

„Hoort gij?" snauwde Sikes, toen Olivier

talmde en eens omkeek.
Zij bevonden zich thans in een donkeren hoek,

waar geene menschen voorbijgingen, en Olivier

zag maar al te duidelijk, dat tegenstand hier

vruchteloos zou zijn. Hij stak zijne hand uit, die

Nancy stevig met de hare omklemde.
„Geef mij de andere," zeide Sikes, terwijl hij

de hand, welke nog vrij was, greep; ,,hier, hond!"
De hond keek op en knorde.

„Kijk mij aan," riep Sikes, terwijl hij Olivier

bij de keel vatte. „Wanneer hij geluid geeft, al is

het nog zoo zacht, pak hem! Pas op!"
De hond knorde nog eens, likte zich om den

bek en keek Olivier aan, alsof hij grooten lust had
om hem onverwijld naar de keel te springen.

„God straffe mij met blindheid, de hond is zoo
gewillig als een christen," zeide Sikes, terwijl hij

het dier met een zekeren woesten grijnslach van
goedkeuring aanzag. „Gij weet nu, jongen, wat
gij te wachten hebt, loopt dus zoo vlug als gij kunt,

anders zal je de hond spoedig beethebben."
De hond kwispelde met den staart, als verheugde

hij zich over de ongewone vriendelijkheid van
zijn meester, knorde nog eens tot waarschuwing
van Olivier, en ging toen voort. Het was Smith-
field, waar zij nu dwars overstaken, schoon het

ook Grosvenor Square zou kunnen geweest
zijn, want Olivier zou het tegendeel niet hebben
kunnen opmerken. De avond was donker en mis-

tig. De lichten in de winkels drongen nauwelijks

door den dikken nevel heen, welke ieder oogen-
blik nog in dichtheid toenam en de straten en
huizen als met een lijkkleed omhulde, waardoor
de huiveringwekkende plaats, waar zij zich. be-

vonden, in Olivier's oogen nog huiveringwek-
kender werd, en zijne bange vrees nog toenam.

Zij waren eenige schreden ver gegaan, toen zij

eene torenklok hoorden slaan. Met den eersten
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slag keerden zich Oüvier's geleiders om naar den
kant van waar de klank kwam, en bleven staan.

„Acht uur, Bill!" zeide het meisje, toen het

slaan geëindigd was.

„Waarom vertelt ge mij dat; ik hoor het wel,"

antwoordde Sikes.

„Zouden zij het ook kunnen hooren?" vroeg
Nancy.

„Ja zeker kunnen zij. Het was St. Bartholomeus,

toen ik er zat; er was zelfs niet de kleinste

trompet op de kermis, of ik kon de tonen er

van hooren. Toen ik voor dien nacht zat opge-
sloten, maakte het getier en geraas daar buiten

die vervloekte oude gevangenis zoo stil, dat ik

mij 't hoofd wel had willen verbrijzelen tegen

de ijzeren platen van de deur."

„Arme," zeide Nancy, terwijl zij nog altijd naar
dien kant gekeerd stond, waar de klok geslagen

had. „Zulke knappe jonge borsten, Bill."

„Ja, aan iets anders denkt gij vrouwen niet,"

antwoordde Sikes, „knappe jonge borsten voor-

waar. Zij zijn zoo goed als dood, en er is dus
niets meer aan gelegen."

Met deze troostwoorden scheen Sikes een

kleinen aanval van ijverzucht te wi'len onder-

drukken; hij vatte Olivier's hand steviger vast

en beval hem om verder te gaan.

„Wacht nog ééne minuut, Sikes," zeide het

meisje. „Ik zou geen rust of duur hebben, Bill,

wanneer gij het waart, die met den volgenden
klokslag van achten moest opgehangen worden;

ik zou hier heen en weer loopen totdat ik er

bij neerviel, al lag de sneeuw ook op den grond
en al had ik geen omslagdoek om:"
„En wat zou dit helpen?" vroeg de onsenti-

menteele mijnheer Sikes. „Wanneer gij mij

geene vijl met twintig ellen sterk touw kondt

bezorgen, zou het mij al zeer om het even zijn,

of gij vijftig mijlen ver, of in het geheel niet

in de sneeuw wandeldet. Kom, en sta daar niet

langer te preeken."

Het meisje begon te lachen, trok haar doek
wat dichter om hare schouders en ging verder;

doch Olivier voelde dat hare hand beefde, en

toen zij bij eene gaslantaren kwamen en hij

opkeek, zag hij, dat zij doodsbleek was.

Nog gedurende ruim een half uur doorliepen

zij eenzame en morsige straten, en ontmoetten

bijna geen mensch, en die zij nog ontmoetten

schenen in hun uiterlijk vrij wel tot dezelfde

maatschappelijke positie te behooren als Sikes.

Eindelijk sloegen zij eene nauwe en zeer morsige

steeg in, die geheel uit voddenwinkels bestond;

de hond liep nu vooruit, als wist hij, dat hij

hier niet meer behoefde op te passen, en bleef

staan bij de deur van een winkel, die gesloten

was en klaarblijkelijk niet verhuurd werd. Het
huis zag er zeer bouwvallig uit, en op de deur

was een bordje gespijkerd met het bericht, dat het

huis te huur stond: het bordje scheen er al

eenige jaren gehangen te hebben.

„Alles in orde!" zeide Sikes, terwijl hij voor-
zichtig in het rond keek.

Nancy bukte zich onder de vensterluiken en
Olivier hoorde het geluid eener schel. Zij weken
naar de andere zijde van de steeg en bleven
daar eenige oogenblikken in het schijnsel van
eene lantaren staan. Men hoorde eenig geraas,

alsof een raam werd opgeschoven, en spoedig
daarna werd de deur zacht geopend, waarop
Sikes den verschrikten knaap met zeer weinige
plichtplegingen bij den kraag pakte, en alle drie

in huis traden.

De gang was stikdonker, en zij1 wachtten tot

dat de persoon, die de deur had geopend, ze
weder gesloten en toegegrendeld had.

„Is er iemand?" vroeg Sikes.

„Neen," antwoordde eene stem, die Olivier

meende, reeds vroeger gehoord te hebben.
„Is de oude er?" vroeg de gauwdief verder.

„Ja," antwoordde de stem, „maar hij is bij-

zonder spaarzaam met zijne tong geweest. Zou
hij niet blij zijn je te zien? O, neen!"
De wijze van uitdrukking, en de stem, die

haar voortbracht, kwamen Olivier bekend voor,
doch het was hem onmogelijk, om bij de vol-

slagen duisternis zelfs de gestalte van den
spreker gewaar te worden.

„Breng licht," beval Sikes, „of wij breken den
hals of trappen op den hond; die dat doet mag
voor zijne beenen zorgen."

„Blijf een oogenbük staan, ik zal licht halen,"

was het antwoord. Men hoorde den spreker heen-
gaan, en een oogenbük daarna versoen de ge-

stalte van John Dawkins, anders genaamd de
geslepen „Draaier". In de rechterhand droeg hij

op een gebroken kandelaar een eindje vetkaars.

De jonge gentleman gaf aan O.ivier geen
ander blijk van herkenning, dan een humoristi-
schen glimlach, maar wenkte de aangekomenen,
om hem eene trap naar beneden te volgen. Zij

kwamen in eene ledige keuken, openden eene
deur, en bevonden zich in een laag muf ver-

trek, dat in den hoek eener binnenplaats scheen
gebouwd te zijn, en werden met een luid gelach

ontvangen.

„O, mijn buik! mijn buik!" riep Charley
Bates, uit wiens keel dat lachen was voortge-

komen; „daar is hij! kijk, daar is hij! zie toch

eens, Fagin! zie toch eens! Ik kan niet meer!
Wat eene verdoemd aardige grap! Hou mij vast,

of ik val neer van 't lachen !"

Met deze niet te onderdrukken uitbarsting van
vroolijkheid liet Charley Bates zich op den grond
neervallen, en in eene verrukking van kluchtige

uitgelatenheid trappelde hij gedurende vijf minu-
ten krampachtig met handen en voeten op den
grond. Vervolgens stond hij op, greep den
„Draaier" het licht uit de hand, ging naar Olivier

toe, en bekeek hem aan afle kanten, terwij'f de jood
zijne slaapmuts afnam en voor den bedremmelden
jongen allerhande buigingen maakte. De „Cesle-



pene," die van een ernstiger temperament was,

en zich zelven overgaf aan uitgelatenheid, wan-

neer er nog te werken viel, doorsnuffelde vlijtig

Olivier's zakken.

„Zie zijne plunje eens aan, Fagin," riep Charley

uit, terwijl hij het licht zoo dicht bij Olivier's

nieuwe buisje hield, dat het bijna in brand ge-

raakte, „van het fijnste laken en naar den laat-

sten smaak gesneden! Wat eene onbetaalbare

grap! En boeken ook, precies een voornaam heer,

Fagin.'"

„Zeer verheugd, u zoo wel te zien, mijn waar-

de," zeide de jood, met nagemaakten eerbied

buigende. „De „Geslepene" zal u andere kleeren

geven, opdat gij uw zondagspak niet zoudt beder-

ven. Waarom hebt gij ons niet geschreven en uwe

komst gemeld? Wij zouden dan hebben kunnen

zorgen voor iets warms bij het avondeten."

Charley Bates lachte daarover weer zoo luid-

ruchtig, dat Fagin omkeek, en zelfs de ,,
Draaier"

glimlachte even ; daar hij echter juist op dit oogen-

blik de vijf ponds banknoot vond, is het onzeker,

of die glimlach zijn oorsprong te danken had aan

de algemeene vroolijkheid, dan wel aan het ge-

vondene.

„Ho, wat is dat?" vroeg Sikes, terwijl hij

naderde, toen de jood de banknoot in handen had.

„Dat hoort mij, Fagin."

„Neen, neen, vriend," riep de jood uit; „aan

mij, Bill, aan mij. Gij kunt de boeken krijgen."

„Wanneer mij dat niet behoort," zeide Bill

Sikes op een stelligen toon en terwijl hij zijn hoed

opzette, „niet aan mij en Nancy, dan neem ik den

jongen weer mee."

De jood schrikte, en Olivier ook, schoon uit

eene geheel andere oorzaak, want hij hoopte, dat

de twist werkelijk daarmede mocht eindigen, dat

hij weer weggebracht werd.

„Kom, geef op, wilt gij?" vroeg Sikes.

„Dat is niet eerlijk, Bill; is het wel eerlijk,

Nancy," vroeg Fagin.

„Eerlijk of niet eerlijk," vervolgde Sikes, „geef

hier, zeg ik je. Denkt gij, dat Nancy en ik niets

anders te doen hebben met onzen kostbaren tijd,

dan jongens na te loopen, en hen, die door jou in

handen der politie vallen, weder op te vangen?

Geef hier, gierige oude skelet, geef hier."

Met deze beleefde toespraak rukte Sikes de

banknoot uit de vingers van den ouden heer, en

terwijl hij dezen koel aankeek, vouwde hij het

papiertje samen en wikkelde het in eene punt van

zijn zakdoek. „Dat is voor onze moeite," zeide

Sikes verder, „maar niet half genoeg. Die boeken

mag jij houden, wanneer je liefhebber van lezen

bent; ben je dat niet, verkoop ze dan."

„Zij zijn zeer mooi," zeide Charley Bates, die

onder allerlei grimassen, zich aanstelde alsof hij

een der boeken wilde lezen; „schoon geschreven,

is 't niet, Olivier?" Bij 't zien van de verslagen-

heid, waarmede Olivier zijne pijnigers aanstaarde

barstte mijnheer Bates, die begaafd was met een

levendig gevoel voor het kluchtige, weer in eene

lachbui uit, die nog uitgelatener was dan de eerste.

„Zij behooren den ouden heer," riep Olivier

handenwringende uit, „den goeden vriendelijken

ouden heer, die mij in zijn huis nam en ver-

pleegde, toen ik bijna van de koorts stierf. O, ik

bid u, zendt hem de boeken en het geld weer terug.

Houdt mij hier zoolang ik leef, maar ik smeek u,

ik smeek u, zendt ze hem terug. Hij zal denken,

dat ik ze gestolen heb; de oude juffrouw en alle

anderen, die zoo vriendelijk jegens mij waren,

zullen mij voor een dief houden. O, hebt mede-

lijden met mij, en zendt alles terug."

Met deze woorden, die met al de hevigheid

van hartstochtelijke smart werden uitgesproken,

viel Olivier voor den jood op de knieën en vouwde

krampachtig zijne handen in de 'diepste wan-

hoop.

„De jongen heeft gelijk!" antwoordde Fagin,

terwijl hij loerend omkeek en zijne grauwe wenk-

brauwen samentrok; „gij hebt gelijk, Olivier, gij

hebt gelijk! Men zal denken, dat gij dat alles ge-

stolen hebt! Ha! ha!" spotte de jood, terwijl hij

zich in de handen wreef; „wij konden geen beter

tijd getroffen hebben."

„Dat konden wij gewis niet," meende Sikes;

„ik zag dat terstond in, zoodra ik hem door C 1 e r-

kenwell zag aankomen met de boeken onder

den arm. Het is zoo mooi als 't kan. 't Zijn zeker

gemoedelijke psalmzingers, anders zouden ze hem

niet opgenomen hebben; en zij zullen zeker geen

nasporing naar hem doen, uit vrees van eene

vervolging te moeten instellen. Hij is hier veilig

genoeg."
Olivier keek, terwijl deze woorden gesproken

werden, van den een op den ander alsof hij zijn

verstand verloren had en kon zich ternauwernood

voorstellen, wat er gebeurde. Toen Bill Sikes

echter geëindigd had, sprong hij eensklaps op,

liep de kamerdeur uit en riep luidkeels om hulp,

zoodat het oude huis er van dreunde.

„Houd den hond tegen, Bill!" schreeuwde

Nancy, die naar de deur vloog en ze sloot, terwijl

de jood met zijne twee kweekelingen den vluch-

teling nasnelden, „houd den hond tegen; hij zal

den armen jongen in stukken scheuren."

„Laat hem maar, dat is niet meer dan billijk,"

antwoordde Sikes, die zich uit de armen van het

meisje poogde los te wringen. „Laat mij los, of

ik verpletter je het hoofd tegen den muur."

„Dat is minder Bill, dat is minder!" riep het

meisje uit, hevig met hem worstelende, „maar

het kind zal niet door den hond verscheurd wor-

den, of gij moet mij eerst dooden!"

„Dat zal spoedig gebeuren," antwoordde Sikes

knarsetandend, „wanneer ge mij niet dadelijk

loslaat."

De gauwdief slingerde het meisje naar de

andere zijde van het vertrek, juist toen de jood en

de twee jongens Olivier terugbrachten.

„Wat is hier te doen?" vroeg Fagin, rondziende.



„Ik geloof dat de deerne gek geworden is,"

antwoordde Sikes op een woesten toon.

„Neen, dat is zij niet," zeide Nancy, nog bleek

en buiten adem van de worsteling'.

„Houd je dan stil!" zeide de jood met een
dreigenden blik.

„Neen, ik wil mij niet stilhouden, nooit," riep

Nancy uit, terwijl zij luide sprak. „Wat zeg je

daar wel van?"
Fagin was al te goed bekend met de manieren

en gebruiken van die bijzondere soort van het

menschdom, waartoe het meisje behoorde, dan
dat hij niet overtuigd was, dat het onraadzaam
zou zijn om het gesprek op dit oogenblik met
haar voort te zetten. Ten einde de opmerkzaam-
heid van het gezelschap af te leiden, keerde hij

zich tot Olivier, nam een dikken knuppel, die

in den hoek bij den haard stond, en zeide: „Jij

woudt dus wegloopen, lievertje, zeg?"
Olivier antwoordde niet, doch lette op de be-

wegingen van den jood; terwijl zijne borst hevig

zwoegde.

„Gij woudt hulp halen — de politie roepen,

niet waar?" spotte de jood, Oiivier bij den arm
grijpende. Dat zullen wij je afleeren, jongeheer!"

De jood gaf Olivier een duchtigen slag met
den knuppel op den schouder, en wilde dit her-

halen, toen het meisje naar hem toesprong,

hem den stok ontrukte en dien met zulk een
geweld in het vuur slingerde, dat de kolen

over den grond vlogen.

„Waar ik ben, zal dat niet gebeuren, Fagin,"

riep zij uit. „Gij hebt het kind nu; wat wilt gij

meer? Laat hem loopen, of ik vergrijp mij zoo-

danig aan je, dat ik vóór mijn tijd aan de galg

kom!"
Terwijl zij deze bedreiging uitsprak, stampte

het meisje met geweld op den vloer, en met
saamgeperste lippen en gebalde vuisten, zag zij

nu eens den jood, dan eens den anderen gauw-
dief aan, haar gelaat was bleek van woede waar-

toe zij zich zelve allengskens had opgewonden.
„Kom, Nancy," zeide de jood op een sussen-

den toon, nadat hij en Sikes elkander eene poos
vrij verlegen hadden staan aankijken. „Gij over-

treft heden je zelve. Ha, ha! jij speelt uitmun-

tend, beste."

„Doe ik?" zeide het meisje, „pas maar op, dat

ik het niet te veel doe, gij zoudt er het slechtst

aan toe zijn, Fagin, wanneer ik het deed; ik zeg

u dit bijtijds, om u voor mij te wachten."

Er ligt iets in eene toornige vrouw, vooral

wanneer bij hare overige sterke hartstochten

zich de hevige drift van roekeloosheid en wan-
hoop voegt, dat een man doet huiveren. De jood

zag dat het hopeloos was, aangaande de waar-

heid van Nancy's gramschap nog eenigen twijfel

te koesteren, hij trad dus onwillekeurig eenige

schreden achteruit, en wierp een half smeeken-
den, half angstigen blik op Sikes, alsof hij hem
te kennen wilde geven, dat hij, Sikes, alleen de

geschikte persoon was om het gesprek voort

te zetten.

Sikes, aldus stilzwijgend, aangezocht, en wel-
licht ook zelf gevoelende, dat zijn persoonlijke

trots en het behoud van zijn invloed vorderden
dat het meisje oogenblikkelijk tot rede gebracht
werd, braakte eene reeks van vervloekingen en
bedreigingen uit, waarvan de snelle opvolging
groote geloofwaardigheid schonk aan de vrucht-

baarheid zijner vindingskracht. Toen hij echter

bespeurde, dat zij geen den minsten indruk

maakten op het voorwerp waartegen ze gericht

waren, nam hij zijne toevlucht tot meer gewel-
dige argumenten.

„Wat moet dit beteekenen?" riep hij uit, en
liet die woorden vergezeld gaan van eene zeer

gewone verwensching van het schoonste deel

van het menschelijk gelaat, die, wanneer zij van
de vijftigduizendmaal slechts een verhoord werd,
de blindheid zoo algemeen zou doen worden
als de mazelen; „wat moet dat beteekenen?
Dat mij ! Weet gij wel, wie gij zijt en

wat gij zijt?"

„O ja, dat alles weet ik," antwoordde het

meisje lachende, terwijl zij het hoofd heen en
weer schudde, om te doen zien, dat haar alles

onverschillig was.

„Houd je dan oogenblikkelijk stil," zeide Sikes

brullende, zooals hij gewoon was wanneer hij

tegen zijn hond sprak, „of ik zal je voor een ge-

ruimen tijd tot zwijgen brengen."
Het meisje lachte opnieuw, en nog stouter

dan de eerste maal, wierp Sikes een woesten
blik toe, keerde zich om en beet zich in de
lippen, dat het bloed er uitliep.

„Je bent een lieverdje," vervolgde Sikes, ter-

wijl hij haar met een verachtelijken blik van
het hoofd tot de voeten mat, „om de mensch-
lievende en fat — soenlijke te spelen. Een lief

sujet voor het kind, zooals je hem noemt, om
zijne vriendin te zijn."

„Dat wil ik voor hem zijn, zoo waar de
Almachtige God leeft!" riep het meisje harts-

tochtelijk uit: „ik wenschte dat ik op de straat

doodgeslagen ware, of mij in de plaats van
hem bevond, dien wij dezen avond zoo dicht

voorbij gingen, voordat ik de hand er aan ge-

leend had om het kind hier terug te brengen. Hij

is van dezen nacht af een dief, een leugenaar,

een duivel; is dat niet genoeg voor dien ouden
ellendeling?" Moet hij hem ook nog afrossen?"

„Kom, Sikes," zeide de jood op een waar-
schuvvenden toon en naar de jongens wijzende,

die met de meeste opmerkzaamheid alles gade-

sloegen wat er omging, „zachte woorden, Bil],

zachte woorden !"

„Zachte woorden!" riep het meisje uit, wier
opgewondenheid verschrikkelijk was om te zien.

„Zachte woorden, gij ellendeling! Die verdient gij

wel van mij! Ik heb voor je gestolen, toen ik nog
een kind was, half zoo oud als dit (op Olivier



56 OLIVIER TWIST.

wijzende), en jarenlang heb ik dat werk gedaan,
en ben ik in je dienst geweest; weet ge dat

niet, spreek! Weet ge dat niet, oude schurk?"
„Kom, kom," hernam de jood, om het meisje

tot bedaren te brengen, „doch gij hebt er ook
van geleefd."

„Helaas, ja!" vervolgde Nancy, die niet sprak,

maar gestadig schreeuwde, ,,het is mijne brood-
winning, en de koude, natte, morsige straten

zijn mijne woning; en gij zijt de ellendeling, die

mij daartoe gebracht hebt, gij drijft mij daarin

voort, dag en nacht, nacht en dag, totdat ik

dood ben!"

„Wanneer gij nog een woord spreekt," riep

de jood uit, toornig over deze verwijtingen, „dan
zult gij ondervinden, dat ik je nog een grooter
leed kan aandoen, dan dat, waarover gij klaagt."

Het meisje sprak geen woord meer, maar trok

zich in razende drift de haren uit het hoofd,

en wierp zich met zulk eene woede op den jood,

dat zij hem waarschijnlijk zichtbare teekenen
van hare wraak zou hebben gegeven, wanneer
Sikes juist op dit oogenblik haar niet bij den
arm gegrepen had. Zij deed eenige vruchtelooze
pogingen om zich los te rukken, en viel toen
in onmacht.

„Zoo is het goed," zeide Sikes, terwijl hij

haar in een hoek der kamer neerlegde. „Zij

heeft vreeselijk veel kracht in de armen, wanneer
zij kwaadaardig wordt."

De jood wischte zich het zweet van het aan-
gezicht, en glimlachte, alsof hij zeer verheugd
was, dat de strijd een einde had genomen; maar
noch hij, noch Sikes, noch de hond, noch de
jongens, schenen het voorgevallene in een ander
licht te beschouwen dan als eene gebeurtenis,

die in hunne zaken meer voorkwam.
„Het is altijd gevaarlijk, met vrouwen te doen

te hebben," zeide Fagin, zijn knuppel weer in

den hoek van den haard plaatsende; „maar zij

zijn toch ook slim, en wij kunnen het buiten haar
niet stellen. Charley, wijs aan Olivier zijn bed!"

„Mij dunkt dat het beter is, dat hij morgen zijne

beste kleeren niet aantrekt," merkte Char'.ey aan.

„Zeer zeker niet," meende de jood, den glim-
lach, waarmede Charley Bates de vraag gedaan
had, beantwoordende.

Daarop nam Charley, klaarblijkelijk zeer te-

vreden over het bevel van den jood, den ge-

broken kandelaar op, bracht Olivier in eene
aangrenzende keuken, waar eenige der bedden
lagen waarop hij reeds eenmaal geslapen had,

en gaf hem, onder menige onbedwingbare lach-

bui, de plunje over, welke Olivier met zooveel
blijdschap ten huize van den heer Brownlow
weggegeven had, en waarvan het opkoopen
den ouden Fagin het eerst op het spoor van
Olivier had gebracht.

„Trek die kleeren uit," zeide Charley, „en ik

zal ze aan Fagin geven, om er zorg voor te

dragen. Hoe verdoemd grappig!"

Olivier gehoorzaamde met tegenzin; Bates pakte
ze te zamen, nam ze onder den arm, ging heen,
liet Olivier in den donker achter, en sloot de
deur achter hem toe.

Het gelach van Charley Bates en de stem van
Betsy, die juist ter rechter tijd aankwam, om
hare vriendin water in het gezicht te sprenkelen
en verder behulpzaam te zijn, om haar in het
leven terug te roepen, zouden zelfs menigeen
den slaap uit de oogen verdreven hebben, die

in gelukkiger omstandigheden verkeerde dan Oli-

vier; hij was echter ziek en afgemat, zoodat hij

spoedig in een gezonden slaap viel.

XVII.

BR KOMT NOG GBENE GUNSTIGE VERANDERING IN

OLIVIER'S LOT, EEN GROOT HEER KOMT IN LONDEN,
OM OLIVIER'S GOEDEN NAAM TB BEKLADDEN.

Op het tooneel is het, bij alle echte bloederige

melodrama's gebruikelijk, de tragische en comi-
sche gedeelten even regelmatig op elkander te

doen volgen, als het rood en wit in eene snede
goed doorwassen ham. De held zinkt op een
strooleger neder, met ketenen beladen en door
het ongeluk ternederges'.agen, en in het vol-

gende oogenblik vergast zijn schildknaap, van
alles onbewust, het publiek op een vroolijk lied.

Met een kloppend hart zien wij de heldin in de
klauwen van een trotsch en onmeedoogend edel-

man; hare deugd en haar leven zijn in gevaar,

en zij trekt een dolk, om de eerste ten koste

van het laatste te redden: en juist wanneer onze
verwachting op het hoogst gespannen is, hoort

men een fluitje, en wij vinden ons verplaatst in

de groote zaal van het slot, waar een grijze

senechal een potsigen koorzang met eene nog
potsiger rei vazallen zingt.

Zulke afwisselingen schijnen ongerijmd te we-
zen; zij zijn echter niet zoo onnatuurlijk als men
op 't eerste gezicht wel meent. In het werkelijke

leven zijn de overgangen van eene welbereide
tafel naar het doodbed, van het rouwgewaad tot

den feesttooi, niet minder treffend; het groote
onderscheid ligt slechts daarin, dat wij hier niet

bloot toeschouwers, maar ook medespelers zijn.

De tooneelspelers in den schouwburg zijn

gevoelloos voor plotselinge overgangen van harts-

tocht of gevoel, welke, ten tooneele gevoerd
voor bloot toeschouwers, terstond veroordeeld

worden als overdreven en ongerijmd.
Aangezien plotselinge tooneelverwisselingen en

snelle veranderingen van tijd en plaats in boeken
niet alleen door een aloud gebruik gewettigd
zijn, maar door velen worden gehouden voor een
hoofdvereischte van een goed schrijver, — wor-



dende de bekwaamheid er van door recensenten

afgemeten naar den neteligen toestand, waarin
hij zijne hoofdpersonen aan het eind van ieder

hoofdstuk verlaat, — zou de korte inleiding tot

dit hoofdstuk overtollig kunnen schijnen. Wan-
neer dit zoo is, dan beschouvve men het als eene
kiesche kennisgeving van den geschiedschrijver,

dat hij weer terugkeert naar de stad waar Olivier

Twist geboren werd; de lezer zal gaarne willen

gelooven, dat ik, zonder goede en afdoende rede-
nen voor deze reis, hem niet zou uitnoodigen mij
op dien tocht te vergezellen.

Op een vroegen morgen trad mijnheer Bumble
de poort van het werkhuis uit en stapte in eene

onderdanigheid aanspraken. Hij beantwoordde
hunne beleefdheid alleen door met de hand te

wuiven, en staakte zijn waardigen tred niet eer,

dan toen hij het huis bereikt had, waar juffrouw

Mann de armenkinderen met moederlijke zorg-

vuldigheid verpleegde.

„Akelige bode !" riep juffrouw Mann uit, toen zij

het welbekende kloppen aan de tuindeur hoorde.
„Wat moet die hier zoo vroeg in den morgen
doen! — Wel, mijnheer Bumble, ik meende al,

dat gij het waart; wat doet mij dat veel genoegen!
Kom binnen in de spreekkamer, mijnheer, wat ik

u verzoeken mag."
De eerste woorden dezer rede waren gericht tot

„BEN BODE ! EEN GBMEENTE-BODE ! OF IK WIL MIJN HOOFD OPETEN." (blz. 60.)

deftige houding en met fieren tred de straat op.
Hij bevond zich in den vollen glans van zijne be-

trekking als bode. Zijn opgetoomde hoed en zijn

geborduurde rok blonken in de stralen der mor-
genzon, en hij zwaaide zijn stok met al de kracht

zijner gezondheid en sterkte. Mijnheer Bumble
droeg het hoofd altijd hoog, maar dezen morgen
hooger dan gewoonlijk. Er lag in zijn geheel uiter-

lijk iets verhevens, in zijn oog iets nadenkends,
hetwelk den opmerkzamen waarnemer zou heb-
ben verkondigd, dat er op dit oogenblik denkbeel-

den door het hoofd van den bode omgingen, te

groot om ze uit te spreken.

Bumble hield zich niet op bij kleine winkeliers

en andere lieden, die hem in het voorbijgaan met

Suzanna, en de laatste tot Bumble zelven op he'

oogenblik dat de goede dame de tuindeur opende
en hem met veel voorkomendheid en eerbied in

huis geleidde.

„Mejuffrouw Mann," zeide Bumble, die niet,

zooals gemeene apen van zijn stand wel doen, op
den stoel nederplofte, maar langzaam en deftig

er op plaats nam. „Juffrouw Mann, ik wensch u
goedenmorgen."

„En ik u ook, mijnheer," antwoordde juffrouw
Mann met een vriendelijk lachje, ,ik hoop dat

welvarende zijt?"

„Zoo, zoo, juffrouw," zeide de bode; „het leven
van een stedelijk ambtenaar is geen bed van
rozen, juffrouw Mann."
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„Dat is het inderdaad niet, mijnheer Bumble,"
was het antwoord der dame.

„Zulk een leven, juffrouw," vervolgde mijn-

heer Bumble, met zijn stok op de tafel tikkende,

„is eene aaneenschakeling van zorgen, moeite en
arbeid; maar dat is, als ik zoo zeggen mag, het

lot van alle openbare personen."

Juffrouw Mann, die niet recht begreep wat de
bode meende, sloeg de oogen naar den hemel met
een blik van medegevoel, en zuchtte.

>Ja ) g'J moogt wel zuchten, juffrouw Mann,"
zeide Bumble.

Toen juffrouw Mann hooide, dat zij goed ge-

handeld had, zuchtte zij nog eens, tot zichtbare

tevredenheid van den publieken ambtenaar, die,

een innemend lachje onderdrukkende toen hij een
emstigen blik op zijn opgetoomden hoed wierp,

zeide: „Juffrouw Mann, ik ben van plan naar

Londen te gaan!"
„Wat zegt gij, mijnheer Bumble?" zeide de

vrouw, ten hoogste verwonderd.
„Naar Londen, juffrouw," herhaalde de

onwrikbaar deftige bode, ,met de diligence, ik en
twee armen, juffrouw Mann. Er is eene gewich-
tige zaak bij de drie-maandelijksche zittingen van
het gerechtshof te C 1 e r k i n w e 1 1 af te handelen,

en de regenten van het huis hebben mij a!s ge-

tuige daarheen gezonden. De Clerkinwell-zittin-

gen zullen zich niet op haar gemak bevinden, vóór-

dat zij mij hebben aangehoord!"

»0, &'J moet niet al te hard tegen haar zijn,"

zeide juffrouw Mann vleiende.

„De Clerkinwell-zittingen hebben dat zich zel-

ven veroorzaakt, juffrouw," antwoordde mijn-

heer Bumble, ,,en wanneer de Clerkinwell-zittin-

gen nu meenen, dat zij er slechter afkomen dan
zij verwacht hadden, dan hebben de Clerkinwell-

zittingen dat aan zich zelven te wijten."

Er heerschte zooveel vastheid en diepte van

gedachte in de dreigende wijze, die mijnheer

Bumble in deze woorden ten toon spreidde, dat

juffrouw Mann er geheel en al van ontzet stond.

Ten slotte zeide zij: „Reist gij met de diligence,

mijnheer? Ik dacht, dat de armen altijd met kar-

ren vervoerd werden."
„Alleen wanneer zij ziek zijn, juffrouw Mann,"

zeide Bumble, de bode; „wij zetten de zieke armen
op opene karren, wanneer het regent, opdat zij

geene verkoudheid zouden opdoen."
„Zoo!" antwoordde juffrouw Mann.
„De diligence neemt deze twee voor weinig geld

mede," vervolgde mijnheer Bumble. „Zij verkee-

ren beiden in een zeer slechten toestand, en het

kost ons twee pond minder wanneer wij hen weg-
zenden, dan wanneer wij ze moeten begraven,
wel te verstaan, wanneer wij hen ten laste eener
andere gemeente kunnen doen overgaan, hetwelk
ik voor waarschijnlijk houd, indien zij niet, om
ons te trotseeren, onderweg komen te sterven.

Ha! ha! ha!"
Nadat Bumble een poosje gelachen had, viel

zijn blik op zijn opgetoomden hoed, en werd hij

weer ernstig.

„Maar wij vergeten onze zaken, juffrouw Mann,"
begon de bode weer, „hier is uw maandgeld."

Mijnheer Bumble haalde een rolletje zilver-

geld uit zijne brieventasch en verzocht eene
quitantie, welke juffrouw Mann schreef.

„Zij is wel wat geklad," zeide de opvoedster
der armenkinderen, „maar zij is voldoende, hoop
ik. Ik dank u intusschen wel, mijnheer Bumble,
„ik ben u zeer verplicht."

Mijnheer Bumble knikte even, in antwoord op
de buiging van juffrouw Mann, en vroeg, hoe
de kinderen het maakten.

„Die lieve dierbare hartjes!" riep juffrouw

Mann bewogen uit. „Zij varen zoo wel als maar
mogelijk is, met uitzondering van twee, die in

de vorige week gestorven zijn, en van den klei-

nen Dick."

„Gaat het nog niet beter met dien jongen?"
vroeg mijnheer Bumble. Juffrouw Mann schudde
het hoofd.

„Het is een ziekelijk, zwak kind," zeide Mijn-

heer Bumble geërgerd. „Waar is hij?"

„Ik zal hem binnen eene minuut bij u bren-

gen," antwoordde de juffrouw. „Kom hier, Dick!"
Nadat zij een poosje geroepen had, werd Dick

gevonden, en zijn aangezicht onder de pomp ge-
|

wasschen. Nadat hij met den boezelaar van juf-
j

frouw Mann was afgedroogd, werd hij' in de
ontzagwekkende tegenwoordigheid van mijnheer I

I

Bumble, den bode gebracht.

Het kind was bleek en mager; zijne wangen ;

i
waren ingevallen, en zijne oogen groot en schit-

!

|
terend. De armenkleeding, het Iivrei zijner ellende,

j

fladderde om zijn tenger lichaam, en zijne jeug-

i
dige ledematen waren uitgemergeld, evenals die

' van een grijsaard.

Zoodanig was de knaap, die stond te sidderen

|

onder den blik van den bode, en zijne oogen niet

van den grond durfde opslaan en zelfs voor de

! stem van Bumble beefde.

„Kunt gij mijnheer niet aanzien, koppige jon-

gen?" vrceg juffrouw Mann.
Het kind sloeg bedeesd de oogen op en ont

I
moette die van den bode.

„Wat scheelt er aan, gemeente-Dick?" vroeg

;
mijnheer Bumble, met gepaste opgeruimdheid,

j

„Niets, mijnheer," antwoordde het kind zwak.

„Dat zou ik ook denken," zeide juffrouw
;

j

Mann, die danig om de opgeruimdheid van mijn-

heer Bumble had moeten lachen: „ik ben er

zeker van, dat gij aan niets gebrek lijdt."

„Ik zou gaarne..." stotterde het kind.

„Wat?" viel juffrouw Mann hem in de rede;

i
„ik wil niet hopen, je te zullen hooren zeggen,

S

dat je iets ontbreekt? He? Wel, jij kleine
' schavuit..."

„Stil, juffrouw, stil!" sprak de bode, terwijl

hij zijne hand met een gebaar van gezag ophief.

„Wat zoudt gij gaarne?"



„Ik zou gaarne," stotterde het kind, „dat

iemand, die schrijven kan, een paar woorden voor

mij op een stukje papier schreef, het toevouwde,
verzegelde en het voor mij bewaarde, wanneer ik

; begraven ben."

„Heere, wat bedoelt de jongen?" vroeg Bumble,

op wien de ernst en het bleek gelaat van het

!
kind eenigen indruk gemaakt hadden, schoon hij

|

aan zulke dingen gewoon was. „Wat bedoelt gij

daarmee ?"

„Ik zou gaarne," zeide het kind, „aan den

armen Olivier mijne liefde willen betuigen en hem
doen weten, hoe dikwijls ik alleen daar gezeten

en geweend heb, wanneer ik er aan dacht, dat

hij zonder hulp in de donkere nachten rondzwerft;

ik zou hem gaarne zeggen," vervolgde het kind,

terwijl hij zijne magere handjes vouwde, „dat

ik zeer gaarne ging sterven, toen ik nog jong

was; want dat, wanneer ik in het leven was
gebleven, en een oud man geworden, mijn zusje,

die in den hemel is, mij misschien zou vergeten

hebben, of dat ik niet aan haar gelijk zou zijn;

en het toch veel beter is, wanneer wij beiden als

kinderen in den hemel bij elkander kunnen zijn."

Vol van verbazing staarde mijnheer Bumble
den knaap aan, van het hoofd tot de voeten,

keerde zich toen tot de juffrouw en zeide:

„'t Is een-en-al dezelfde hutspot, juffrouw Mann.
Die vermaledijde Olivier heeft hen allen be-

dorven!"

„Ik kan mijn ooren schier niet gelooven,"

antwoordde juffrouw Mann, terwijl zij de han-

den omhoog hief en een kwaadaardigen blik op
het kind wierp; „nooit heb ik zoo'n verharden,

kleinen booswicht gezien!"

„Breng hem weg, juffrouw," zeide mijnheer

Bumble op een bevelenden toon. „Daar moet ik

aan de regenten verslag van doen."

„Ik hoop, dat de heeren zullen inzien, dat het

niet mijne schuld is, mijnheer Bumble," zeide

juffrouw Mann op een zielroerenden toon.

„Zij zullen dat inzien, juffrouw Mann; ik zal

hun de zaak naar waarheid verhalen. Maar nu

voort met hem; ik kan zijn gezicht niet langer

verdragen."

Dick werd onmiddellijk weggebracht en in het

kolenhok opgesloten. Mijnheer Bumble vertrok

niet lang daarna, ten einde zich tot het aanvaar-

den zijner reis gereed te maken.
Den volgenden morgen om zes uur nam mijn-

heer Bumble, — die nu zijn opgetoomden hoed

met een ronden verwisseld, en zijn eigen persoon

in een blauwen mantel met eene kap gewikkeld

had — boven op de diligence plaats, in gezel-

schap van de twee misdadigers, wier domicilie

van onderstand een punt van geschil was, — en

kwam op het bepaalde uur te Londen aan. Hij

ondervond op reis geen andere onaangenaamheden
behalve die, welke voortsproten uit den ramp-

zaligen toestand van de twee armen, die beefden

als een riet en klaagden over de koude op eene

wijze, welke, volgens de verklaring van mijnheer

Bumble, hem zelven deed klappertanden en hem
volstrekt niet op zijn gemak deed zijn, niettegen-

staande hij in een mantel gewikkeld was.

Na zijne twee onaangename reisgezellen nacht-

kwartier bezorgd te hebben, nam hij zijn intrek

in het logement waar de diligence was blijven

staan, en nuttigde een stevig diner van beafstuk,

oester-saus en porter.

Nadat hij een glas warmen grog van water en

brandewijn op den schoorsteenmantel gezet had,

schoof hij zijn stoel bij het vuur, en begon, met
allerlei zedekundige overpeinzingen over den al

te sterk zich uitbreidenden geest van onte-

vredenheid en zucht tot klagen, de nieuwsbladen

te lezen.

Het eerste wat hem in het oog viel, was de vol-

gende advertentie:

VIJï POND BKLOONING.

„Laatstleden Donderdagavond is een knaap,

genaamd Olivier Twist, van zijne woning in

P e n t o n v i 1 1 e gelokt geworden, zonder dat

men iets meer van hem gehoord heeft. Hij, die

zoodanige informatiën kan geven, welke tot

het terugvinden van bovengenoemden Olivier

Twist aanleiding kunnen geven, of zoodanige

narichten omtrent hem verschaffen kan, waar-

door zijne vroegere geschiedenis, waarin men
het grootste belang stelt, wordt opgehelderd,

zal de bovenstaande belooning genieten."

Daarop volgde eene duidelijke beschrijving van

Olivier's kleeding, persoon, uiterlijk, en zijne

verdwijning, benevens den naam en het adres

van den heer Brownlow.
Bumble zette groote oogen op, las de adver-

tentie driemaal langzaam en met oplettendheid

over, was vijf minuten later op weg naar P e n-

t o n v i 1 1 e en liet in zijne haast zijn glas grog staan.

„Is mijnheer Brownlow thuis?" vroeg Bumble
aan het meisje, 't welk de deur opende.

Op deze vraag gaf het meisje het ontwijkende,

niet ongewone antwoord: „Ik weet het niet; van

waar komt gij?"

Maar nauwelijks had mijnheer Bumble den

naam van Olivier uitgesproken of juffrouw Bed-

win, die in de gang geluisterd had, snelde haar

de deur.

„Kom binnen — kom binnen!" zeide de oude
dame, „ik dacht wel, dat wij iets van hem zou-

den hooren. Arme knaap! Ik wist, dat wij dat

zouden; ik was er zeker van. God behoede hem!"
Met deze woorden ging de waardige oude dame

weer naar haar kamertje, viel op de sofa neer en

barstte in tranen los. De dienstmeid, die niet zoo

licht aangedaan was, was intusschen de trappen

opgesneld, had mijnheer Bumble aangediend, en

kwam terug met het verzoek, of hij haar vol-

gen wilde.



60 OLIVIER TWIST.

Zij bracht hem in het kleine studeervertrek,

waar mijnheer Brownlow met zijn vriend Grim-
wig onder een glaasje wijn zat. De laatste be-

schouwde Bumble met aandacht en riep uit:

„Een bode! een gemeente-bode! of ik wil mijn

hoofd opeten!"

„Val, wat ik verzoeken mag, den man niet

in de rede," zeide Brownlow. „Ga als 't u blieft,

zitten."

Mijnheer Bumble ging zitten, geheel in ver-

legenheid gebracht door de wonderlijke houding
en manieren van Grimwig. Mijnheer Brownlow
plaatste de lamp zoodanig, dat het licht juist op
het gelaat van den bode viel en begon toen op
een eenigszins ongeduldigen toon:

„Wel, mijnheer, gij komt ingevolge mijne

advertentie?"

„Ja, mijnheer," antwoordde Bumble.
„En zijt gij geen bode?" vroeg mijnheer

Grimwig.
„Ik ben gemeente-bode, mijne heeren," ant-

woordde Bumble met trotschheid.

„Ik zag wel, dat hij zulks was," zeide mijn-

heer Grimwig ter zijde tot zijn vriend; „van top

tot teen een bode."

Brownlow schudde even het hoofd, om zijn

vriend tot zwijgen te brengen, en ging aldus

voort: „Weet gij, waar de arme jongen thans is?"
„Zoo min als iemand ter wereld," antwoordde

Bumble.

„Wat weet gij dan van hem?" vroeg de oude
heer: „spreek, mijn vriend, indien gij iets te zeg-

gen hebt. Wat weet gij van hem?"
„Gij hebt niet veel goeds van hem te zeggen,

niet waar?" zeide Grimwig haastig, nadat hij

Bumble's gelaat met opmerkzaamheid beschouwd
had.

Bumble keerde zich oogenblikkelijk naar den
vrager en schudde zijn hoofd met eene onheil-

spellende plechtigheid.

„Ziet gij," zeide Grimwig, terwijl hij Brown-
low zegevierend aanzag.

Met bezorgdheid beschouwde Brownlow nu
Bumble's deftige houding, en verzocht hem, in

zoo weinig woorden als maar mogelijk was, mede
te deelen, wat hij van Olivier wist.

Mijnheer Bumble zette zijn hoed af, knoopte
zijn rok open, sloeg de armen over elkander, liet

nadenkend het hoofd hangen, en begon na eenige
oogenblikken zijn verhaal.

Het zou zeer vervelend zijn het met de woor-
den van den bode hier terug te geven, daar hij er

twintig minuten voor noodig had. Het wezenlijke

daarvan bepaalde zich daartoe, dat Olivier een
vondeling was, van gemeene en slechte ouders
geboren; hij had van zijne kindsheid af geene
betere eigenschappen getoond dan verraad, boos-
heid en ondankbaarheid; zijne korte loopbaan in

zijne geboorteplaats had hij besloten met een ver-

raderlijken en bloeddorstigen aanval op een
onschuldigen kameraad, en hij was in denzelfden

nacht, die er op volgde, zijn meester ontloopen.

Ten bewijze, dat hij werkelijk de man was, vooi

wien hij zich uitgaf, legde Bumble de papieren

op de tafel, welke hij medegebracht had, sloeg de
armen weer over elkander, en wachtte op Brown-
low's aanmerkingen.

„Ik vrees, dat dit alles maar al te waar is,"

zeide de oude heer droefgeestig, na de 'papieren

te hebben ingezien. „Gaarne had ik het driedub-

bele der uitgeloofde som gegeven, wanneer
de berichten omtrent den knaap gunstig waren
geweest."

Het is niet onwaarschijnlijk, dat, wanneer
j

mijnheer Bumble dit vóór het onderhoud geweten
had, hij aan zijne kleine vertelling eene andere

kleur zou hebben gegeven. Nu was het te Iaat;

hij schudde derhalve ernstig zijn hoofd, stak de
vijf pond in zijn zak en vertrok.

Brownlow stapte eenige oogenblikken de kamer
op en neer, blijkbaar zoodanig getroffen door
het verhaal van den bode, dat zelfs Grimwig hem
niet verder durfde plagen. Eindelijk bleef hij staan

en schelde driftig.

„Juffrouw Bedwin," zeide hij, toen de huis-

houdster binnentrad, „die jongen, Olivier, is een

bedrieger."

„Dat is onmogelijk, mijnheer, het kan niet zijn,"

zeide de oude dame met vuur.

„En ik zeg u echter, dat het zoo is," antwoordde
de oude heer driftig. „Wat meent gij met uw
het kan niet zijn? Wij hebben zoo even een

uitvoerig verhaal van hem, van zijne geboorte
af, gehoord; zijn geheele leven door was hij een
kleine booswicht."

„Ik geloof het nooit, mijnheer!" riep de oude
dame hevig uit; „ik geloof het nooit."

„Gij oude vrouwen gelooft nooit iets, behalve

kwakzalvers en boeken met leugenachtige ver-

halen," bromde de heer Grimwig. „Ik wist het al

lang. Waarom hebt gij u van den beginne af niet

door mij laten raden; ik veronderstel, dat gij nu
wel zoudt willen dat hij de koorts niet gekregen
had, is 't niet? Een interessant jongetje, was hij

niet? zeer interessant! Bah!" en mijnheer Grim-
wig pookte het vuur wat op.

„Het was een lief, dankbaar, zachtaardig kind,

mijnheer!" zeide juffrouw Bedwin verontwaardigd.

„Ik weet wat kinderen zijn, mijnheer, en heb het

veertig jaren geweten; en lieden, die dat niet kun-

nen zeggen, moesten hun mond er over houden;
dat is mijn gevoelen."

Dit was een vinnige aanval op mijnheer Grim-
wig, die een oude vrijer was; daar hij zich echter

vergenoegde, dien aanval met een lachje te be-

antwoorden, schudde de oude dame het hoofd,

streek haar boezelaar glad en wilde hare toespraak

voortzetten; maar Brownlow, die zich hield alsof

hij boos was, maar het echter niet was, viel haar

in de rede en zeide:

„Zwijg! en dat ik den naam van den jongen

nooit weder hoore; ik heb gescheld om u dit te



zeggen. Nooit — nooit onder geen voorwendsel
hoegenaamd; vergeet het niet. Nu kunt gij gaan,

juffrouw Bedwin. Onthoud het goed, want ik

spreek in ernst."

Er waren dezen nacht bedrukte harten in

het huis van Brownlow. — Olivier weende
wanneer hij aan zijn grootmoedige vrienden

dacht, en het was goed voor hem, dat hij niet

wist wat zij van hem gehoord hadden, want
dat zou zijn hart gebroken hebben.

XVIII.

HOB OLIVIER ZIJN TIJD IN HBT VOORTREFFELIJK

GEZELSCHAP ZIJNER ACHTBARE VRIENDEN

DOORBRACHT.

Den volgenden dag, terwijl de , Draaier" en

Charley Bates tot het verrichten hunner gewone
bezigheden waren uitgegaan, nam Fagin de ge-

legenheid waar, om voor Olivier eene lange pre-

dikatie te houden over de hemeltergende zonde

der ondankbaarheid, waarin hij zich in eene

erge mate had schuldig gemaakt, door het gezel-

schap zijner vrienden te verlaten, ja, zelfs pogin-

gen te doen om te ontvluchten, nadat men zich

zooveel tijd en moeite had getroost om hem terug

te vinden. Fagin gaf er hoog van op, dat hij Oli-

vier opgenomen en onderhouden had, toen deze

zonder zijne hulp van honger zou gestorven zijn.

Hij verhaalde hem de treurende en roerende ge-

schiedenis van een jongen, dien hij in zijne

menschüevendheid evenzoo ondersteund had, die

zich echter spoedig zijn vertrouwen onwaar-

dig gemaakt, eene bijzondere gehechtheid aan

de politie verraden had, en eindelijk op zekeren

dag opgehangen was geworden. Fagin maakte er

geen geheim van, dat hij veel tot dat droevig

einde had bijgedragen. Hij betreurde het echter

met tranen in de oogen, dat het slechte en ver-

raderlijke gedrag van den jongen hem noodzakelijk

het slachtoffer had doen worden van eene getui-

genis, die, schoon niet in alle opzichten met de

waarheid strookende, onvermijdelijk was geweest

voor het behoud van hem (Fagin) en eenige zijner

vrienden. Fagin besloot zijne rede met eene

afschrikwekkende schildering van het genoegen
om opgehangen te worden, en uitte eindelijk den

wensch, dat hij nimmer in de noodzakelijkheid

mocht gebracht worden, ook Olivier Twist aan

deze onaangename operatie bloot te stellen.

Ijskoud vloeide den kleinen Olivier het bloed

door de aderen, toen hij 1 de woorden van den jood

hoorde en slechts ten halve de uitgesproken

bedreigingen begreep. Dat zelfs de justitie den

onschuldige voor schuldig houden kan, wanneer

hij zich slechts in diens gezelschap bevindt, wist

hij reeds bij ondervinding; en dat de jood in

staat was, booze ontwerpen te vormen en uit te

voeren, tot wegruiming van menschen, die wisten

wat zij niet weten mochten, en meer zeiden dan

men begeerde, — hield hij voor zeer mogelijk,

wanneer hij dacht aan den twist tusschen den
jood en Sikes, waarin op eene samenspanning

van dezen aard gezinspeeld was geworden. Toen
hij bedeesd opkeek en den doordringenden blik

van den ouden jood ontmoette, bemerkte hij,

dat de sluwe booswicht zijne bleekheid en zijn

schrik niet zonder genoegen beschouwde.

Terwijl de jood afschuwelijk glimlachte, klopte

hij Olivier op het hoofd en zeide, dat, wanneer hij

zich rustig en vlijtig gedroeg, zij nog eenmaal zeer

goede vrienden zouden worden. Daarop nam hij

zijn hoed, trok een ouden gelapten overrok aan,

ging heen, en sloot de deur achter zich.

Olivier bleef aldus den geheelen dag en een

groot gedeelte der volgende dagen opgesloten,

zag van den vroegen morgen tot den laten avond

niemand, en kon zich derhalve gedurende de

lange uren met zijne eigene gedachten bezig-

houden. Deze waren zeer treurig, want zij be-

paalden zich grootendeels tot zijne goedhartige

vrienden en tot de meening, welke zij van hem
zouden hebben opgevat. Na verloop van onge-

veer eene week liet de jood de deur ongesloten,

en kon Olivier vrij in het huis rondloopen.

Het was een zeer morsig verblijf; de boven-

kamers waren met lijstwerk versierd, hadden

groote deuren en lambrizeeringen en waren ge-

plafonneerd; schoon zwart van verwaarloozing

en vuiligheid, waren zij op verschillende wijzen

met ornamenten versierd, zoodat Olivier daaruit

opmaakte, dat het huis lang geleden, vóór de

geboorte van den jood, aan lieden van een

beteren stand had toebehoord, en misschien wel

zoo vroolijk en aangenaam was geweest, als het

I

er nu ellendig en morsig uitzag.

Spinnen hadden hare webben in de hoeken der

muren en zoldering geweven, en soms, wanneer
Olivier stil in eene kamer trad, liepen de muizen

over den vloer en vlogen verschrikt naar hare

holen. Buiten deze diertjes was geen levend

wezen in het huis te zien of te hooren, en dikwijls

wanneer het duister werd en hij vermoeid was
van het rondwandelen van het eene vertrek

naar het andere, kroop hij naar den hoek van de

gang, bij de huisdeur, om ten minste zoo dicht

mogelijk bij levende wezens te zijn, en bleef

daar luisteren en de uren tellen, totdat de jood

of de jongens terugkeerden.

In alle kamers waren de vermolmde venster-

luiken gesloten en de grendels ervan in het hout

vastgeschroefd; het eenige licht, dat binnendrong,

nam zijn weg door kleine gaten boven in de luiken,

doch maakte de kamers nog huiveringwekkender

en vervulde ze met wonderlijke schaduwen. Aan
de achterzijde van het huis was een dakvenster

met ijzeren stangen, maar zonder luiken. Uit dit

venster stond Olivier soms uren lang met een be-

drukt gezicht te turen; doch hij kon niets anders



zien dan eene verwarde menigte gevels en nok-
ken van huizen en zwart berookte schoorsteenen.

Eene enkele maal zag hij inderdaad een grijs-

achtig hoofd verschijnen boven den muur van
een op een afstand gelegen huis, maar het was
even schielijk weer verdwenen, en daar het ven-

ster van Olivier's observatorium was dichtge-

spijkerd, en het glas vuil was van de vele jaren

regen en rook, was het al veel, dat hij de
omtrekken der verschillende voorwerpen daar
buiten kon onderscheiden, en kon hij geene
poging in 't werk stellen om gezien of ge-

hoord te worden, even weinig als wanneer hij

in den bal van de St.-Paulskerk gezeten had.

Op zekeren namiddag, dat de ,, Draaier" en
Charley Bates voor den geheelen avond bezig-

heden hadden, kwam de eerstgenoemde jeugdige
gentleman op het denkbeeld om zijn persoon
wat op te schikken, — hetwelk, om de waarheid
te zeggen, zijne gewoonte niet was, — en met
dit oogmerk gaf hij aan Olivier bevel, hem bij het

maken van zijn toilet behulpzaam te zijn.

Olivier was te verheugd, van eenig nut te kun-
nen zijn, — te gelukkig, menschelijke wezens,
hoe slecht zij ook wezen mochten, bij zich te zien,

— te begeerig, aan hen, met wie hij moest om-
gaan, te behagen wanneer hij dat op eene eerlijke

wijze kon doen, — dan dat hij zich niet terstond

bereid zou hebben getoond, het ontvangen bevel

te gehoorzamen. Hij gaf derhalve oogenblikkelijk

zijn bereidvaardigheid te kennen, en knielde op
den vloer neder, terwijl Dawkins op de tafel zat

en zijne voeten in Olivier's schoot plaatste, opdat
deze zijne laarzen zou kunnen poetsen.

Was het een gevoel van vrijheid en onafhan-
kelijkheid, hetwelk een redelijk schepsel onder-

vindt wanneer het in eene gemakkelijke houding
op eene tafel zit, eene pijp rookt, het eene been
onachtzaam heen en weer laat slingeren, en het

aanziet, hoe zijne laarzen gepoetst worden, zon-

der zich de moeite te moeten geven om ze uit en

weer aan te trekken? of was het de goede tabak
die den „Draaier" tot zachtheid stemde? of was
het de lekkerheid van het bier, dat zijne gevoe-
lens weeker maakte? Genoeg, bij deze bijzondere

gelegenheid verkeerde hij in eene vlaag van
romantische opgewondenheid, die gewoonlijk
vreemd was aan zijne natuur. Hij zag een tijdlang

in eene peinzende houding op Olivier neer, hief

daarop het hoofd op, slaakte een flauwen zucht, en
zeide half tot zich zelven, half tot Charley Bates:

„Hoe jammer, dat hij geen jager is."

„Hij weet niet, wat goed voor hem is," ant-

woordde de heer Charley Bates.

De „Draaier" zuchte nog eens en nam zijne

pijp weer in den mond, zooals ook Charley Bates
deed; en beiden rookten eenige seconden, zonder
het stilzwijgen af te breken.

„Ik geloof, dat hij niet eens weet, wat een
jager is," vervolgde Dawkins droefgeestig.

„Ik geloof, dat ik het wel weet," antwoordde

j

Olivier, terwijl hij schielijk opkeek. „Het is een

j
d..f, gij zijt er een, niet waar?" vroeg Olivier,

|
zich bedwingende.

|
„Ja, ik ben er een," antwoordde de „Draaier"

„en zou 't verachtelijk vinden, iets anders te

j
zijn." Na aan zijn gevoel lucht gegeven te heb-

|
ben, gaf hij zijn hoed een vervaarlijken duw

j

en zag den jongenheer Bates aan als wilde hij

|

hem zeggen, dat het hem aangenaam zou zijn,

i

indien hij het tegendeel kon verzekeren. „Ik ben
• het," herhaalde de „Draaier", „Charley is het.

;

Fagin is het, Sikes, Nancy en Bet zijn het, wij

|

zijn het allen, tot den hond toe, en die is niet

|
de domste van den troep."

„Hij babbelt het minst," voegde Charley Bates

I

er bij.

„Het is een slimme hond. Kijkt hij niet iederen

vreemde wild aan, die in zijne nabijheid lacht

j
of zingt? Huilt hij niet, wanneer hij op de viool

I
hoort spelen? Haat hij niet alle honden, die

niet van zijne soort zijn?"

„Ja, hij is door en door een christen," merkte
Charley aan.

Dit moest alleen gelden voor een compliment
aan de slimheid en voorzichtigheid van den hond;
doch de vergelijking zou ook in een ander opzicht

toepasselijk kunnen zijn; want vele heeren en

dames meenen, dat zij door en door christenen

|

zijn, schoon er zonderlinge en vreemde punten

I

van overeenkomst bestaan tusschen hen en den

!
hond van den gauwdief Sikes.

„Maar," vervolgde de „Draaier", die tot het

I

eerste onderwerp van het gesprek terugkeerde

i

met die bezorgdheid voor zijn beroep, welke in

i al zijne handelingen doorstraalde, „dat heeft

I

niets te maken met het „groentje" hier."

„Dat heeft het niet," zeide Charley. „Waar-
om wordt gij geen leerjongen van Fagin?"

I vervolgde hij tot Olivier.

„En bewerkt je geluk met eigen handen?"

|

voegde de „Draaier" er half lachend bij.

„Gij zult op die wijze bekwaam worden om uw
I
eigendom terug te krijgen en het fat-soen-lijk

|
te doen," meende Charley Bates.

„Het bevalt mij niet," antwoordde Olivier

I bedeesd, „ik wenschtte, dat men mij liet gaan.
! Ik — ik wilde liever vertrekken."

„En Fagin wil je liever houden," ant-

woordde Charley.

Olivier wist dit maar al te goed, en daar hij

begreep, dat het gevaarlijk voor hem kon wor-

den meer openlijk voor zijne meening uit te

j

komen, zuchtte hij slechts, en ging voort met
de laarzen te poetsen.

„Loop heen!" riep de „Draaier" uit. „Waar
is je moed? Bezit gij geen greintje fierheid?

Zoudt ge willen gaan, en van je vrienden af-

hangen?"
„Dit is het ware!" zeide Charley, terwijl hij

twee of drie zijden zakdoeken uit den zak haalde

en ze op tafel wierp. „Dit is het ware."
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„Ik zou het niet kunnen doen!" zeide de
„Draaier" met fiere verachting.

„Gij kunt toch wel je vrienden in den steek

laten," zeide Olivier met een flauwen glimlach,

„en hen de straf laten ondergaan voor hetgeen
door jou misdreven is."

„Dit," antwoordde de „Draaier", met eene zwaai
van zijne pijp, „dit geschiedde enkel en alleen

met het oog op Fagin; want de dienders weten
dat wij te zamen werken, en hij zou aan onaan-
genaamheden zijn blootgesteld geweest, wanneer
wij ons niet weggepakt hadden. Dat is de reden,

niet waar, Charley?"
Mijnheer Bates knikte toestemmend, en wilde

juist iets zeggen, toen hem de vlucht van Olivier

weer zoo levendig voor den geest kwam, dat hij

luide begon te lachen, zoodat de tabaksrook hem
in het verkeerde keelgat schoot, en hij vijf

minuten lang met handen en voeten spartelde.

„Kijk hier," zeide de „Draaier", terwijl hij eene

handvol shillings en half-pences uit den
zak nam. „Dit is eerst een lustig leven! Wed eens,

waar het vandaan komt? Hier, grijp toe. Er is

nog veel meer waar dit gehaald is. Grijp toe; wilt

gij niet? O jij kostelijke onnoozele hals!"

„Het is zonde, niet waar, Olivier?" vroeg Char-
ley Bates. „Hij zou gestreeld worden, niet waar?"

„Ik weet niet wat gij daarmee zeggen wilt,"

antwoordde Olivier.

„Zoo iets," zeide Charley, en terwijl hij dit

zeide, nam hij zijn zakdoek aan de eene punt op,

hield dien in de hoogte, liet het hoofd op den
eenen schouder hangen, deed een wonderlijk ge-

luid door de tanden hooren, en wilde door deze

sprakelooze voorstelling te kennen geven, dat

streelen en hangen hetzelfde beteekenen.

„Dat wil het zeggen," vervolgde hij; „kijk eens,

Jack, wat hij' voor oogen opzet! Zoo'n groenen
kameraad heb ik in mijn leven nog niet gezien;

hij zal mijn dood nog zijn, let op. En Charley
Bates begon weder te lachen dat de tranen hem
over de oogen liepen, waarna hij de pijp weer in

den mond stak.

„Gij hebt eene skchte opvoeding genoten,"
zeide de „Draaier", terwijl hij met welgevallen

zijn blankgepoetste laarzen beschouwde; „maar
Fagin zal wel iets van u maken; gij zoudt anders
de eerste zijn, die niet ingerekend was gewor-
den. Gij zoudt beter doen een begin te maken:
gij zijt aan den arbeid, lang vóór gij er aan denkt,

en nu verliest gij den kostelijken tijd maar,
Olivier!"

Charley Bates ondersteunde dezen raad met
velerlei zedekundige raadgevingen, gelardeerd met
eene menigte wenken voor Olivier, en toen hij

uitgeput was, hing hij met zijn vriend Dawkins
een levendig tafereel op van de genietingen en
aangenaamheden van het leven, dat zij leidden,

|
en dat hij niets beters kon doen, dan zonder

|

verwijl, en door dezelfde middelen als zij, te

I trachten de gunst van Fagin te winnen.

„En prent je dit in, Nolly," voegde de „Draaier"
er bij, toen zij den jood hoorden binnenkomen,
„dat, wanneer gij de lappen en tikkers niet

neemt."
„Hij begrijpt niet wat gij meent," viel Bates

hem in de rede.

„Wanneer gij de zakdoeken en horloges niet

neemt," hernam de „Draaier", zijne woorden
inrichtende naar de hoogte van Olivier's begrip,

„een ander het doet, en gij hebt er evengoed
recht op als een ander."

„Zeer waar, zeer waar," zeide de jood, die

inmiddels binnengekomen was, zonder dat Olivier

zulks gezien had; „alles, om u te overtuigen, kan
in een notedop, vriendje, alles kan in een notedop;
verlaat je gerust op hetgeen de „Draaier" zegt:

hij verstaat de catechismus van het handwerk."
De oude man wreef zich de handen vergenoegd,
toen hij de redeneering van den „Draaier" in deze
woorden samenvatte, en glimlachte over de knap-
heid van zijn leerling.

Het gesprek werd ditmaal niet verder voort-

gezet, want de jood had Betsy en nog een heer
meegebracht, dien Olivier nog nooit gezien had,

maar door den „Draaier" aangesproken werd als

Tom Chitling. Hij was een weinig op de trappen
achtergebleven, om de dame eenige aardigheden
te zeggen, en verscheen nu ook in de kamer.

Chitling was ouder dan de „Draaier" en telde

misschien achttien jaren, maar er heerschte in

zijne houding tegen dien jongenheer een graad
van eerbied, alsof hij gevoelde, dat zijn jongere
vriend hem aan geest en knapheid overtrof. Hij

had kleine glinsterende oogen en een pokdalig

gezicht, droeg eene pelsmuts, een donker buis

van geribd fluweel, eene broek van groen bom-
bazijn en een schootsvel. Over het algemeen be-

vond zijne plunje zich in een slechten staat. Hij

verontschuldigde zich echter daarmede bij het

gezelschap, dat zijn ,,tijd" eerst een uur geleden
om was, en dat hij, daar hij de „uniform" in de
laatste zes weken versleten had, niet in staat ge-

weest was eenige zorg te wijden aan zijne private

kleeren. Mijnheer Chitling voegde er bij, met
sterke kenteekenen van verbittering, dat ginder

de nieuwe manier -om kleeren te berooken god-
deloos onwettig was, want dat er gaten door
ingebrand werden, en dat van het land geene ver-

goeding was te wachten. Dezelfde opmerking
maakte hij ten opzichte van den regel om het

haar te snijden, dien hij bepaald als onwettig
beschouwde. Hij eindigde zijne opmerkingen met
te betuigen, dat hij in twee en veertig lastige

dagen, waarin hij hard had moeten werken, geen
drop genuttigd had, en dat hij verbrand mocht
worden, wanneer zijne keel niet zoo droog was
als een kalkmand.

„Van waar meent gij !

, dat dit jongmensch
komt, Olivier?" vroeg de jood met een grijnslach,

terwijl de andere knapen eene flesch brandewijn

op de tafel plaatsten.



„Ik — ik weet het niet, mijnheer," antwoordde
Olivier.

„Wie is dat?" vroeg Toni Chitling, een ver-

achtelijken blik op Olivier werpende.
„Een jonge vriend van mij^ mijn waarde,"

antwoordde de jood.

„Dan is hij er gelukkig aan toe," meende de
jonkman, terwijl hij een afschuwelijken blik op
Fagin wierp; „denk er maar niet lang over na,

van waar ik kom, jongen. Oij zult spoedig uw
weg daarheen vinden, wed ik."

Bij dezen uitval lachten de knapen, en na nog
een paar kwikslagen van denzelfden aard, fluister-

den zij den jood een paar woorden in het oor
en vertrokken.

Na nog eenige woorden tusschen hen beiden
gewisseld te hebben, gingen Fagin en Tom
Chitling bij het vuur zitten. De jood wenkte
Olivier om naast hem plaats te nemen, en bracht
het gesprek op onderwerpen, berekend om de
belangstelling zijner toehoorders op te wekken,
namelijk op de groote voordeelen van hun hand-
werk, de knapheid van den „Draaier", de aardig-

heid van Charley Bates, en de gulheid van den
ouden jood zelven. Toen al deze onderwerpen
waren uitgeput, evenals Tom Chit.ing zelf (want
een verblijf in het tuchthuis versterkt niet), nam
juffrouw Betsy insgelijks a.'scheid.

Van dezen dag af werd Olivier zelden meer
alleen gelaten, maar bleef hij in het gezelschap
der knapen, die eiken dag het oude spel met den
jood herhaalden. Of dit geschiedde tot hun eigen,

dan wel tot Olivier's onderricht, wist Fagin het
best. Bij andere gelegenheden vertelde hun de
oude jood gevallen van diefstallen, die hij in zijne

jeugd bedreven had, en hij deed dit op eene zoo
koddige wijze, dat Olivier, in spijt van zijn beter
gevoel, van harte lachen moest.
Om kort te gaan, de sluwe oude jood had den

knaap in zijn net, en nadat hij zijn geest door
eenzaamheid en duisternis had voorbereid, om
elk gezelschap te verkiezen boven het alleen zijn

met zijne treurige gedachten in zulk een huivering-

wekkend verblijf, diende hij zijne ziel langzaam
het gift toe, dat deze eenmaal, zoo hij hoopte,
voor altijd zwart zou maken.

XIX.

BR WORDT EEN GEWICHTIG PLAN BERAAMD EN
TOT DE UITVOERING ER VAN BESLOTEN.

Het was in een killen, vochtigen, winderigen
nacht, dat de jood zijn overrok dicht om zijn

vermagerd lichaam toeknoopte, den kraag over
de ooren trok, zoodat het onderste gedeelte van
zijn gelaat geheel bedekt was, en alzoo zijne

woning verliet. Toen de deur achter hem ge-

sloten en gegrendeld was, bleef hij op de stoep

staan, luisterde totdat de knapen alles behoor-

lijk gesloten hadden en hij hunne, zich ver-

wijderende, voetstappen niet meer hoorde, waarop
hij zich zoo schielijk mogelijk door de straat

spoedde.

Het huis werwaarts Olivier was gebracht, lag

in de nabijheid van Whitechapel. De jood bleef

een oogenblik op den hoek van de straat staan,

keek voorzichtig rond, stak haar. over, en sloeg

de richting in naar S p i t a 1 f i e 1 d.

De modder lag dik op de straatsteenen en een
zwarte nevel hing over de stad; er viel een fijne

regen, en alles wat men aanraakte was nat en
koud. Het scheen juist een nacht te wezen, ge-

schikt om menschen, als de jood, naar buiten te

lokken. De leelijke oude man geleek, toen hij daar

zoo langs de huizen sloop, een afzichtelijk krui-

pend gedierte, dat in de duisternis en het slijk

geteeld waarin het zich voortbeweegt, gedurende
den nacht te voorschijn treedt om in het vuil den
rijken afval van een maal te zoeken.

Hij zette aldus zijn weg voort door eene menigte
kromme en nauwe steegjes, totdat hij Bethnal
Green bereikte ; toen sloeg hij eensklaps linksaf

en kwam in een net van gemeene en vuile straten,

die in menigte voorhanden waren in die sombere
en dichtbevolkte wijk.

De jood was klaarblijkelijk te goed bekend met
de plek, waar hij zich bevond, om op een dwaal-

spoor gebracht te worden, 't zij öf door de duis-

ternis van den nacht öf door den doolhof van
straten. Hij spoedde zich door verscheidene straten

en stegen en bevond zich eindelijk in een gan-

getje, dat aan het einde slechts door ééne lan-

taren verlicht werd. In deze steeg klopte hij aan
de deur van een huis, en nadat hij eenige woorden
op een mompelenden toon gewisseld had met den
man, die opendeed, ging hij de trap op.

Een hond knorde, toen hij de kruk van de
kamerdeur aanraakte; eene mannenstem vroeg
wie daar was.

„Ik maar, Bill, ik maar, mijn waarde," ant-

woordde de jood, terwijl hij naar binnen keek.

„Breng uw lichaam dan maar naar binnen,"

zeide Sikes. „Stil, beest! kent gij den duivel niet,

al heeft hij een overrok aan?"
De hond scheen werkelijk door het uiterlijke

van Fagin eenigszins bedrogen te zijn geworden,
want toen de jood den rok openmaakte, uittrok

en over de leuning van een stoel hing, kroop het

dier weer in den hoek, waaruit het te voorschijn

was gekomen, en kwispelde zelfs met den staart,

ten teeken dat hij volkomen gerustgesteld was.

„Wel!" zeide Sikes.

„Wel, mijn waarde," antwoordde de jood —
„Ah, Nancy!"

Deze laatste herkenning werd met juist zooveel

verlegenheid uitgesproken om zijn twijfel te ken-

nen te geven, of hij wel goed door haar zou ont-

vangen worden, want Fagin en zijn jonge vriend

«_
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hadden haar niet weer ontmoet sedert den
avond, toen zij voor Olivier in de bres was
gesprongen. Elke wrevel, indien hij dien nog
voelde, werd echter spoedig weggenomen door
het gedrag van Nancy. Zij trok de voeten van
den haard af, schoof haar stoel op zijde, en
noodigde Fagin uit, zich wat nader bij het vuur
te plaatsen, want het was een koude nacht.

„Ja, koud is het, lieve," zeide de jood, ter-

wijl hij zijne rimpelige handen boven het vuur
warmde. „Het gaat door merg en been," voegde
hij er bij, zijne linkerzijde wrijvende.

jood en zette het glas op de tafel, nadat hij het
nauwelijks aan zijne lippen had aangeraakt.
„Wat! wil jij niet dat men je goeddoet?"

zeide Sikes, terwijl hij den jood strak in de
oogen keek. „Ezel!"

Met een blik van verachting greep Sikes het
glas en wierp hetgeen er nog in overbleef, in

de asch, als een voorbereidende maatregel om
het voor zich zelven te vullen, hetgeen hij dan
ook terstond deed.

Terwijl Sikes een tweede glas inschonk, keek
Fagin de kamer rond, niet uit nieuwsgierigheid,

BB KNAAP DAG IN EEN VASTEN SLAAP OP EEN HAED BED OP DEN VLOER. (blz. 68.)

„Indien het door je hart zal gaan, moet het

een dolk zijn," merkte Sikes aan. „Geef hem
wat te drinken, Nancy, en haast je! Het is

om iemand ziek te maken, wanneer men die

oude schrale karkas zoo ziet sidderen als een
afschuwelijken geest, die pas uit het graf is

opgestaan."

Nancy nam eene flesch van eene plank, waar
er nog onderscheidene andere, van verschil-

lenden vorm en inhoud, stonden. Sikes schonk
een glas vol brandewijn en bracht het den
jood toe.

„Genoeg, Bil], genoeg, ik dank je," zeid« de

want hij had haar dikwijls genoeg gezien, maar
ten gevolge van zijne gewone onrust en argwaan.

De kamer was armzalig gemeubileerd, en niets

er in verried den stand en de levenswijze van
den bewoner.

„Ziezoo," zeide Sikes, terwijl hij zich de lip-

pen afdroogde, „nu ben ik gereed."

„Voor zaken?" vroeg de jood.

„Voor zaken," antwoordde Sikes; „zeg dus, wat
gij te zeggen hebt."

„Van de zaak van Chertsey, Bill?" vroeg de

jood, terwijl hij zijn stoel wat nader schoof en

op een zeer zachten toon sprak.

OLIVIER TWIST.



„Ja. Hoe staat het daarmede?" vroeg Sikes.

„Gij weet, wat ik zeggen wil. — Mij weet
wat ik zeggen wil, niet waar, Nancy?"
„Neen, dat doet hij niet," lachte Sikes spot-

achtig, „of hij wil niet, en dat komt op 't zelfde

neer. Noem de dingen bij hun rechten naam,
en zit niet te wenken, en te knipoogen, en
tot mij te spreken in toespelingen alsof gij

niet de eerste waart geweest, die het plan tot

den diefstal hadt uitgedacht. De duivel hale je!

wat bedoel je?"
„St, Bill, st!" zeide de jood, die vruchteloos

getracht had de uitbarsting van deze veront-

waardiging te voorkomen; „men zou ons kun-

nen hooren, mijn vriend, men zou ons kunnen
hooren."

„Laat men ons hooren," riep Sikes. „Het is

mij om het even." Daar het hem echter in den
grond niet om het even was, sprak hij deze
laatste woorden reeds iets zachter uit en werd
bedaarder.

„Ziezoo," vervolgde de jood vleiend. „Het was
maar voorzichtigheid, anders niet. Nu over
het plannetje van Chertsey; wanneer zal het

uitgevoerd worden, Bill, wanneer zullen wij een
begin maken? Dat zilverwerk! dat zilverwerk!"

en de oude jood wreef zich nu reeds hartstoch-

telijk de handen en trok de grauwe wenkbrauwen
op van hebzucht.

„In het geheel niet," antwoordde Sikes koel.

„In het geheel niet doorgaan?" vroeg de jood,

terwijl hij achterover in zijn stoel leunde.

„In het geheel niet," herhaalde Sikes; „het

zal althans niet zoo gemakkelijk gaan als wij

dachten."

„Dan heeft men de zaak niet goed aange-
pakt," zeide de jood, bleek van kwaadaardig-
heid. „Vertel het mij maar niet."

„Maar ik wil het je vertellen," antwoordde
Sikes; „waarom zou men het jou niet vertel-

len? Sinds veertien dagen heeft Toby Crackit

daar reeds rondgedwaald, doch hij kan geen der
bedienden voor ons winnen."

„Gij wilt dus zeggen, Bill," zeide de jood
sussende, ziende dat de ander warm werd,

„dat geen der beide mannelijke bedienden kan
gewonnen worden ?"

„Ja, dat wilde ik u zeggen. Het oude wijf

heeft hen reeds sedert twintig jaren, en al biedt

gij hun vijfhonderd pond, zij doen het niet."

„En gij wildet zeggen, dat de meiden ook
niet omgekocht kunnen worden?"
„Ook niet."

„Niet door den blozenden Toby Crackit? Be-

denk wel, wat de vrouwen zijn."

„Neen, zelfs niet door den blozenden Toby
Crackit. Hij heeft, zeide hij mij, valsche bakke-
baarden en een kanariekleurig vest gedragen,
al den tijd dat hij zich daar heeft opgehouden,
doch alles vruchteloos."

Hij had het met snorren en eene militaire

broek moeten beproeven, mijne waarde," meende
de jood.

„Dat heeft hij gedaan, maar zij 1 waren nu

evenmin van hem gediend als vroeger."

De jood keek moedeloos op deze berichten,

maar nadat hij zijne kin eenige minuten op de

borst had laten rusten, richtte hij zijn hoofd
weer op, en zeide met een diepen zucht, dat

wanneer de blozende Toby Crackit de waarheid
vermeld had, men de zaak wel moest opgeven.

„Maar," voegde de oude man er bij, terwijl

hij de handen op zijn knieën liet vallen, „het

is hard, zooveel te moeten verliezen, wanneer
men er zijn hart op gezet heeft."

„Zeker, het is een groot ongeluk, meende Sikes.

Er volgde eene lange pauze, gedurende welke

de jood in diep gepeins verzonken scheen en

zijn gelaat eene echt duivelsche uitdrukking

aannam. Sikes zag hem nu en dan van ter

zijde aan, en Nancy, die klaarblijkelijk vreesde,

de drift van den gauwdief gaande te maken,
zat daar met de oogen in het vuur starende,

alsof zij doof was voor alles wat er omging.
„Fagin," zeide Sikes, terwijl hij eensklaps

de heerschende stilte afbrak, „het is vijftig

goudstukken meer waard, indien het met zeker-

heid van buiten geschieden kan!"

„Ja," antwoordde de jood, die als uit een

droom ontwaakte.

„Is de koop gesloten?" vroeg Sikes.

„Ja, vriend, ja," antwoordde de jood 1

, Sikes

hand grijpende, en terwijl zijne oogen fonkelden

en iedere trek van zijn gelaat de hebzucht verried,

welke deze vraag in hem had opgewekt.
„Goed," zeide Sikes, die de hand van den

jood met eene zekere verachting wegstiet, „dan

kan het gebeuren wanneer gij wilt. Toby en

ik zijn den voorlaatsten nacht over den tuin-

muur geklommen, en hebben de deuren en ven-

sterluiken onderzocht. Het huis is 's nachts zoo

goed gesloten als eene gevangenis; doch op ééne

plaats kunnen wij toch stil en veilig binnenkomen."
„Waar is die plaats, Bill ?" vroeg de jood haastig.

„Wanneer men recht door den tuin gaat "

fluisterde Sikes.

„Ja?" zeide de jood, die het hoofd vooruitstak,

en wiens oogen bijna uit hunne holten puilden.

„Hm!" mompelde Sikes, en zweeg, toen het

meisje, bijna zonder het hoofd te bewegen, omkeek
en voor een enkel oogenbiik op het gelaat van
den jood wees. „Het doet er niet toe, waar die

plaats is; gij kunt toch niets uitrichten zonder

mij, dat weet ik; maar het is altijd zaak, voorzich-

tig te zijn, wanneer men met jou te doen heeft."

„Zooals gij wilt, vriend, zooals gij wilt," ant-

woordde de jood, terwijl hij zich op de lippen

beet. „Is er niemand of niets noodig, buiten

jou en Toby ?"

„Niets, behalve eene handzaag en een jongen;

de eerste hebben wij reeds, en voor den twee-
den moet gij zorgen."



„Een jongen!" riep de jood.

„Ja, een jongen heb ik noodig," vervolgde
Sikes, „maar hij moet niet dik zijn. Had ik

slechts den kleinen jongen van den schoorsteen-

veger Ned!" zeide hij peinzende. „Hij hield hem
opzettelijk klein en zwak en verhuurde hem. Doch
de oude werd betrapt, en toen kwam de Maat-
schappij voor jonge misdadigers en rukte den jon-

gen uit eene broodwinning, waarin hij een aar-

digen stuiver gelds verdiende, laat hem lezen en
schrijven Ieeren, en zal hem mettertijd op een of
ander ambacht doen. Zoo gaat het," — vervolgde
Sikes, wiens wrevel ontwaakte bij de herinnering

aan zulke ongerechtigheden, — „zoo gaat het;

hadden zij geld genoeg (maar de Voorzienigheid
heeft voor 't tegendeel gezorgd), dan zouden zij

ons binnen een paar jaar nauwelijks een half

dozijn jongens overlaten."

„Meer niet," bevestigde de jood, die gedurende
de rede van Sikes in gepeins had gezeten en
slechts de laatste woorden had verstaan. „Bill!"

„Wat nu?" vroeg Sikes.

De jood knikte mef zijn hoofd naar Nancy, die

nog voortdurend in het vuur zat te turen, en gaf

door een teeken den wensch te kennen, dat Sikes

haar naar buiten zou zenden. Deze haalde onge-
duldig de schouders op, als hield hij die voorzorg
voor onnoodig, gaf echter toe, en zei tegen Nancy,
dat zij hem eene kruik bier zou halen.

„Gij hebt geen bier noodig," antwoordde Nancy,
terwijl zij de armen over elkander sloeg en
rustig bleef zitten.

„Ik zeg je, dat ik bier verlang."

„Onzin," antwoordde het meisje koel. „Spreek
maar met Fagin. Ik weet wat hij zeggen wil, Bill,

hij behoeft zich om mij 1 niet te bekreunen."
De jood aarzelde nog, en Sikes zag nu den een,

dan de ander met eenige verwondering aan.

„Gij zult u toch niet om de deerne bekom-
meren, wel, Fagin? Gij kent haar toch lang

genoeg, om haar te kunnen vertrouwen," zeide

hij eindelijk; „zij zal niet klappen, niet waar,

Nancy?"
„Ik denk van neen," zeide het meisje, terwijl

zij haar stoel bij de tafel schoof en met de elle-

bogen er op leunde.

„Ik weet het, ik weet, dat gij niet babbelt,"

zeide de jood; „maar..." en de oude man zweeg
andermaal.

„Wat maar?" vroeg Sikes.

„Ik weet niet, of zij niet weer den kolder in

het hoofd heeft, zooals dien anderen nacht," ant-

woordde de jood.

Bij deze bekentenis barstte Nancy eensklaps in

een schaterend gelach uit, dronk een glas bran-

dewijn en schudde het hoofd, als wilde zij den
jood uitdagen, maar betuigde echter dat zij in

een zeer goede luim was, zoodat de beide heeren

gerustgesteld schenen, want de jood knikte met
het hoofd, ten teeken, dat hij daarvan overtuigd

was, en ging weer zitten, en Sikes insgelijks.

„Nu, Fagin," zeide het meisje lachende, „kunt
gij vrij over Olivier spreken."

„Gij zijt toch een verstandig meisje, het scherp-

zinnigste dat ik ooit gezien heb," zeide de jood,

terwijl hij haar op den schouder klopte. „Het is

zoo, dat ik juist over Olivier wilde spreken. Ha!
ha! ha!"
„Wat over hem spreken?" vroeg Sikes.

„Het is een jongen voor jou, vriend," ant-

woordde de jood fluisterend, terwijl hij zijn vinger
tegen den neus bracht en een duivelsche lach op
zijne lippen kwam.
„Hij?" riep Sikes uit.

„Neem hem, Bill," zeide het meisje. „In uwe
plaats zóu ik het doen. Hij moge niet zoo geslepen
zijn als de anderen, maar dat is niet noodig, daar
hij slechts eene deur voor je zal behoeven te

openen. Verlaat je op hem, Bill, hij is te ver-

trouwen."

„Ja, dat is hij," bevestigde Fagin
;

„hij heeft

in de laatste weken goede lessen ontvangen, en
het wordt tijd, dat hij werkt voor zijn brood.

Daarenboven zijn al de andere te dik."

„Wel, hij is juist van dat slag als ik noodig
heb," zeide Sikes nadenkend.
„En hij zal alles doen, wat gij 1 van hem verlangt,

beste Bill," voegde Fagin er bij; „het kan niet

missen, dat wil zeggen, wanneer gij hem genoeg
vrees aanjaagt."

„Vrees aanjagen?" herhaalde Sikes, „daaraan
zal het niet ontbreken. Gehoorzaamt hij niet, of

streeft hij in het minste tegen, zoo ziet gij hem
niet levend weder, Fagin. Bedenk dat, vóórdat

gij hem aan mij overgeeft. Let op mijne woorden,"
voegde de gauwdief er bij, terwijl hij een zwaar
breekijzer zwaaide, dat hij van onder het bed te

voorschijn had gehaald.

„Ik heb dat alles nagegaan," antwoordde de
jood met vastheid. „Ik heb hem met veel opmerk-
zaamheid gadegeslagen. Laat hem maar eerst

gevoelen, dat hij een van de onzen is; vervul zijne

ziel maar eerst met de gedachte, dat hij gestolen

heeft, en hij' is de onze, de onze voor zijn geheele

leven. Er kon geene betere gelegenheid gevonden
worden." De oude kruiste de armen over de borst,

trok het hoofd tusschen zijne hooge schouders,

en maakte zich van blijdschap bijna zoo rond als

een kogel.

„De onze!" zeide Sikes. „De uwe, meen je!"

„Misschien, vriend," antwoordde de jood met
een grijnslach. „De mijne, indien gij dit liever

hebt, Bill."

„Waarom ?" vroeg Sikes, terwijl hij zijn aan-

genamen vriend uitvorschend aanzag, „waarom
geef je jou zooveel moeite met dat krijtgezicht,

terwijl gij weet, dat er iederen nacht vijftig rond-

loopen, waaruit gij maar te kiezen hebt?"

„Omdat mij die van geen voordeel kunnen zijn,"

antwoordde de jood met eenige verlegenheid,

„omdat het de moeite niet beloont, hen in huis te

nemen; hun uiterlijk verraadt hen, wanneer zij



voor de politie verschijnen, en zij zijn spoedig voor
mij verloren. Met O.ivier wanneer hij eerst goed
afgericht is, kan ik doen wat ik met twintig

anderen niet doen kan. — Daarenboven," voegde
de jood er eenigszins bedaarder bij, „kent hij ons
nu, wanneer het hem weder in den zin mocht
komen om zijne biezen te pakken: en hij moet
in hetzelfde schuitje met ons varen. Er ontbreekt

niets meer aan mijne macht over hem, dan dat

hij een diefstal bijwoont. En dat is dan toch

beter, dan den armen jongen weg te jagen, 't geen
ook gevaarlijk zou kunnen zijn."

„Wanneer moet het gebeuren?" vroeg Nancy,
en viel met deze woorden Sikes in de rede, juist

toen deze aan zijne hevige verontwaardiging wilde

lucht geven, we.ke de gehuichelde goedhartigheid

van den jood bij hem had opgewekt.

„Ja, Bill, wanneer moet het geschieden?" her-
j

haalde de jood.

„Mijne afspraak met Toby is overmorgennacht,"
antwoordde Sikes norsch, „indien hij namelijk

het tegendeel niet van mij hoort."

„Goed," zeide de jood; „dan schijnt de maan
niet."

„Neen," zeide Sikes.

„Is alles gereed om den buit te bergen?" vroeg
de jood.

Sikes knikte.

„En om..."
„Alles is afgesproken," viel Sikes hem in de

rede; „bekommer je maar niet over de bijzonder-

heden. Gij hebt niet anders te doen, dan mor-
genavond den jongen hier te brengen. Een uur

na 't aanbreken van den dag begeef ik mij op weg.
Vervolgens houdt gij je mond, en maakt dat de
smeltkroes gereed is; anders hebt gij niets te

doen."

Na eenige woordenwisseling, waaraan alle drie

een levendig deel namen, werd besloten, dat Nan-
cy den volgenden avond bij den jood zou komen,
om Olivier af te halen ; want Fagin merkte aan, dat,

wanneer de jongen eenigen weerzin mocht gevoe-
len, hij nog liever het meisje zou volgen, dat korte-

lijks zijne verdediging had op zich genomen, dan
iemand anders. Men kwam ook plechtig overeen,

dat de arme Olivier, gedurende de voorgenomene
onderneming, volkomen en onvoorwaardelijk aan
de zorg en het opzicht van den heer William Si-

kes zou zijn overgelaten; dat genoemde Sikes met
hem handelen zou zooals hij het geraden vond,

en dat hij jegens den jood voor niets verantwoor-

delijk zou zijn, wat den jongen overkomen mocht,

ook niet voor de tuchtiging, die hij hem wellicht

zou doen ondergaan. Om het verdrag ten dezen

opzichte verbindend te maken, werd er bepaald,

dat de verklaringen van Sikes, na zijne terug-

komst te doen, op alle gewichtige punten door
het getuigenis van Toby Crackit bevestigd zou-

den worden.
Na de regeling dezer voorloopige punten van

overeenkomst, begon Sikes op eene verontrus-

tende wijze brandewijn te drinken, de breek-

ijzers te zwaaien, en tegelijk op een wanlui-

denden toon eenige gedeelten van gemeene
liederen, vergezeld van vreeselijke vloeken, uit te

braken. Eindelijk kwam hij, in eene vlaag van

verrukking en ingenomenheid met zijn hand-

werk, op het denkbeeld om zijn kistje met ge-

reedschap tot inbraak voor den dag te halen;

nauwelijks had hij echter het kistje geopend, om
de inrichting en het gebruik van ieder werktuig

te verklaren en de bijzondere voortreffelijkheden

van hunne constructie, of hij struikelde over het

kistje, viel zoo lang hij was op den vloer, en sliep

dadelijk in, waar hij lag.

„Goedennacht, Nancy!" zeide de jood, nadat

hij zijne overjas had aangetrokken.

„Goedennacht !"

Hunne blikken ontmoeten elkander, en de

jood zag haar scherp aan. Hij bespeurde echter

geene geveinsdheid bij haar; zij meende het zoo

goed en ernstig met de zaak, als Toby Crackit zelf

het meenen kon.

Fagin wenschte haar dus nogmaals goeden-

nacht, gaf in het voorbijgaan, en zonder dat zij

het zag, aan Sikes een heimelijken schop, en

strompelde de trap af.

„Altijd het oude," mompelde de jood 1

, toen hij

huiswaarts keerde. „Het slimste bij die wijven is,

dat het geringste voorval bij haar een lang ver-

geten gevoel weer opwekt, en het beste bij haar

is, dat het niet van langen duur is. Ha! ha! dezen

jongen voor een buidel geld."

Met zulke aangename denkbeelden hield Fagin

zich bezig, terwijl hij door de dikke modder

naar zijn treurig verblijf terugkeerde, waar de

„Draaier" nog wakker was en ongeduldig zijn

komst verbeidde.

„Is Olivier naar bed? Ik moet hem spreken,"

zeide de jood, zoodra hij de trap op was.

„Reeds lang," antwoordde Dawkins, terwijl hij

eene deur opende; „daar ligt hij."

De knaap lag in een vasten slaap op een hard

bed op den vloer, en zag er ten gevolge van den

doorgestanen angst en kommer, en van zijn lang

verblijf in dezen akeligen kerker, zoo bleek uit,

dat hij volkomen op een lijk geleek, niet een lijk

uit het graf, maar een lijk, waaruit zoo even de

ziel ontvloden is, waaruit zoo op het oogenblik

een jeugdige en bevallige geest naar den hemel

gestegen is, terwijl de grove lucht der aarde nog

geen tijd heeft gehad het stof te bezoedelen, dat

bezield werd door dien geest.

„Thans niet," zeide de jood, terwijl hij met

zachten tred het vertrek verliet. „Morgen, mor-

gen."

XX.

OLIVIER WORDT OVERGELEVERD AAN BILL SIKES.

Toen Olivier den volgenden morgen ontwaakte,

was hij niet weinig verwonderd, voor zijn bed



een paar nieuwe schoenen met sterke dikke zolen

te zien staan, terwijl zijne oude verdwenen waren.

Aanvankelijk verheugde hij zich over deze ont-

dekking, want hij hoopte, dat dit zijne nabijzijnde

bevrijding aanduidde; doch hij vond zLh in deze
verwachting spoedig teleurgesteld, toen de jood,

met wien hij ditmaal alleen aan het ontbijt zat,

hem op een toon en eene wijze, welke slechts

strekten om zijne bezorgdheid te vermeerderen,

zeide, dat hij den volgenden nacht naar Bill Sikes

zou gebracht worden.

„Om — om te blijven?" vroeg Olivier angstig.

„Neen, vriendje, niet om daar te blijven," ant-

woordde de jood. „Ik zal u niet verlaten. Vrees

niets, Olivier; gij komt bij mij terug. Ha! ha! ha!

Ik zal niet zoo onbarmhartig zijn om u weg te

zenden, vriendje, neen, neen!"

De oude, die over het vuur gebukt was, om een

stuk brood te roosteren, keek op toen hij op deze

wijze met Olivier schertste en lachte, als wilde

hij den knaap te kennen geven, dat hij zeer goed

wist, dat hij gaarne weggezonden wilde worden.

„Ik vooronderstel," vervolgde de jood, terwijl

hij zijne blikken op Olivier gevestigd hield, „dat

gij wel zoudt willen weten, waarom gij naar Bill

Sikes gebracht wordt, niet waar?"
Olivier bloosde onwillekeurig, toen hij' be-

merkte dat de oude schurk zijne gedachten

geraden had, maar zeide zonder aarzelen: „Ja,

dat zou ik wel willen weten."

„Wel, en waartoe denkt gij wel?" vroeg Fagin.

„Ik weet het waarlijk niet, mijnheer," ant-

woordde Olivier.

„Bah," zeide de jood op een ontevreden toon,

nadat hij het gelaat van Olivier nauwkeurig had

gadegeslagen, „wacht, tot Bill het je zegt."

Het scheen den jood in het geheel niet te be-

vallen, dat Olivier niet meer nieuwsgierigheid

aan den dag legde; doch de waarheid is, dat

de knaap, schoon hij zeer nieuwsgierig was,

door den sluwen uitvorschenden blik van Fagin

en door zijne eigene gedachten zoodanig in ver-

legenheid gebracht werd, dat hij op dit oogenblik

geene verdere vragen doen kon. Eene andere

gelegenheid daartoe deed zich niet op, want de

jood bleef zeer knorrig en stil tot aan den avond

toe, toen hij zich gereed maakte om uit te gaan.

„Gij kunt licht opsteken," zeide dt jood, ter-

wijl hij een kandelaar op de tafel plaatste, „en

daar is een boek, waarin gij lezen kunt, totdat

men je komt halen; goedennacht!"

„Goedennacht," antwoordde Olivier zacht.

De jood ging naar de deur, maar keek nog een-

maal over den schouder naar den knaap, bleef

plotseling staan, en riep hem bij zijn naam.

Olivier keek op; de jood wees naar den kan-

delaar en wenkte hem om dien aan te steken.

Olivier deed dit, en toen hij den kandelaar op de

tafel plaatste, zag hij dat de jood hem uit het

donkere einde van de kamer met saamgetrok-

kene wenkbrauwen scherp aanstaarde.

„Neem je in acht, Olivier, neem je in acht!"

zeide de oude man, zijne rechterhand op eene
waarschuwende wijze tegen hem opheffende.

„Het is een ruw man, en alle bloed is hem
onverschillig, behalve het zijne. Wat er ook ge-

beure, spreek niet, en doe wat hij je beveelt.

Onthoud dit." Hij gaf aan deze laatste woorden
eene bijzondere klem, vertrok zijn geiaat tot een
spookachtigen grijnslach en verliet de kamer.

Olivier ging met het hoofd in de hand bij de
tafel zitten, toen de oude vertrokken was, en
dacht met een beklemd hart na over de woorden, ,

die hij zooeven gehoord had. Hoe meer hij echter

over de waarschuwing van den jood nadacht, hoe
minder het hem gelukken mocht hare beteeke-

nis en bedoeling te raden. Hij kon niet denken,

dat hij om een goddeloos plan naar Sikes gezon-

den werd, want dit zou evengoed kunnen uitge-

voerd worden wanneer hij bij Fagin bleef. Na
lang nagedacht te hebben, kwam hij tot het be-

sluit, dat hij een of ander werk bij den dief zou
moeten verrichten, totdat men een anderen jon-

gen zou gevonden hebben, beter daarvoor ge-

schikt dan hij. Hij was te zeer aan lijden gewoon,
en daar, waar hij was, had hij reeds te veel ge-

leden, dan dat het vooruitzicht, van verblijf te

verwisselen, hem diep zou bedroeven. Hij hield

zich nog een oogenblik met zijne gedachten over

dit onderwerp bezig, snoot de kaars,' slaakte een

diepen zucht, nam het boek, dat de jood hem ge-

laten had, en begon te lezen.

Aanvankelijk doorbladerde hij het boek slechts;

toen hij echter aan eene plaats kwam, welke zijne

opmerkzaamheid trok, was hij spoedig geheel in

het lezen verdiept. Het was eene geschiedenis van

het leven en de daden van beruchte boosdoeners,

en men kon aan het boek zien, dat het veel ge-

lezen was. Met huivering las hij van verschrikke-

lijke misdaden, van moorden, op eenzame wegen
begaan, van lijken, in diepe slooten en putten

voor het oog der menschen verborgen, maar die

niet altijd daarin gebleven waren, doch eindelijk,

na verloop van vele jaren, weder te voorschijn

kwamen en de moordenaars zulk een schrik aan-

joegen, dat zij hunne schuld bekenden en luide

om de galg riepen, ten einde hun gewetensangst

te smoren. Nu eens las hij van menschen, die in

de stilte van den nacht rustig in hun bed lagen,

en door hunne eigene booze gedachten verleid

werden tot moorden, waarvan de voorstelling

het hart in het lijf deed kloppen. De ijzingwek-

kende schilderingen waren zoo natuurlijk en leven-

dig, dat de morsige bladeren bloedrood schenen

te worden, en de woorden in de ooren van Oli-

vier klonken, als werden zij hem door de geesten

der vermoorden in holle tonen toegefluisterd.

In de grootste vrees en angst sloeg de knaap

het boek dicht en wierp het ver van zich. Hij viel

op zijne knieën en bad God vurig, dat Hij hem
voor zulke daden mocht bewaren en hem liever

dadelijk tot zich nemen dan hem voor zulke
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afgrijselijke misdrijven te laten opgroeien. Lang-
zamerhand werd hij bedaarder en bad God op een
zachten en afgebroken toon, om hem uit zijn

tegenwoordig gevaar te redden, en, indien er

hulp was voor een arm verstooten kind, dat nooit

de liefde van vrienden of bloedverwanten onder-
vonden had, die hulp hem thans te zenden, daar
hij troosteloos en verlaten, geheel op zich zelven,

te midden van misdaad en schande, staan moest.
Juist had hij zijn gebed geëindigd, doch zijn

gelaat nog in zijne handen verborgen, toen een
ritselend geruisch hem deed opspringen.

„Wat is dat?" riep hij, terwijl hij opstond en
eene gestalte aan de deur zag staan; „wie is daar?"

„Ik ben het," riep eene bevende stem.

Olivier hield den kandelaar in de hoogte en
zag naar de deur. Het was Narwy.
„Zet het licht neer," zeide het meisje, met een

afgewend gelaat, „het doet mijne oogen pijn."

Olivier zag, dat zij zeer bleek was, en vroeg
met deelneming of zij ongesteld was. Het meisje
ging op een stoel zitten, met den rug naar hem
gekeerd, en wrong zich de handen, doch ant-

woordde niet.

„God vergeve mij!" riep zij eindelijk uit;

„daaraan heb ik nooit gedacht."

„Wat is er gebeurd?" vroeg Olivier, „kan ik

u helpen? Ik wil gaarne, wanneer ik kan, dat

verzeker ik u."

Zij wiegde zich heen en weer, wrong opnieuw
hare handen, greep zich bij de keel, gaf een gor-

gelend akelig geluid, en snakte naar lucht.

„Nancy!" riep Olivier verschrikt uit, „wat
deert u?"
Het meisje sloeg met de handen op hare knieën

en met de voeten op den grond, hield zich toen

plotseling stil, trok haar doek dicht om den hals

en huiverde van koude.

Olivier pookte het vuur wat op. Zij trok haar
stoel er dicht bij, bleef eenigen tijd sprakeloos
zitten, richtte eindelijk het hoofd op en keek
in het rond.

„Ik weet niet wat het is, dat mij zoo menig-
maal overkomt," zeide het meisje, terwijl zij

hare kleeren weer in orde trachtte te brengen.
Het is zeker de vochtige, morsige kamer. Wel,
Nolly, zijt gij gereed?"
„Moet ik met u gaan?" vroeg Olivier.

„Ja, ik kom van Bill," antwoordde het meisje.

„Gij moet met mij gaan."
„Waartoe?" vroeg Olivier, terugdeinzende.
„Waartoe?" herhaalde het meisje, terwijl zij de

oogen opsloeg, maar ze weer neerslaande zoodra
zij die van Olivier ontmoeten, „tot niets kwaads."

„Ik geloof het niet," zeide Olivier, die haar
nauwkeurig had gadegeslagen.
„Nu, zooals gij wilt," antwoordde het meisje,

terwijl zij moeite deed om te lachen, „tot niets

goeds dan..."

Olivier bespeurde wel, dat hij iets vermocht
op het betere gevoel van het meisje, en stond

een oogenblik in beraad, om haar medelijden
met zijn hulpeloozen toestand in te roepen. Doch
hij bedacht, dat het eerst elf uur was, en dat

zich nog vele menschen op straat bevonden, van
wie sommigen zeer zeker geloof zouden schen-
ken aan zijn verhaal. Deze gedachte deed hem
besluiten, Nancy te volgen, en hij zeide op een
haastigen toon, dat hij gereed was.

Zijn korte overweging, noch de strekking er

van, waren het meisje ontgaan. Zij beschouwde
hem met opmerkzaamheid, terwijl hij sprak, en
zag hem aan met een blik van verstandhouding,
die duidelijk toonde, dat zij begrepen had wat
in zijn brein omging.

„Stil!" zeide zij, terwijl zij zich over hem boog,
naar de deur wees en zorgvuldig rondkeek; „gij

kunt u zelven niet helpen. Ik heb voor je ge-
streden, maar vruchteloos. Gij zijt in hun net ge-
vangen en niet te redden, en zoo gij eenmaal hun
ontvluchten kunt, dan is het voorzeker thans
daarvoor de tijd niet."

Olivier zag haar verwonderd aan. Zij scheen de
waarheid te zeggen, haar gelaat was bleek en
ontroerd, en zij beefde over al hare leden.

„Ik heb je reeds eenmaal tegen mishandeling
beschermd, en wil het weer doen, en doe het

thans," vervolgde het meisje luide; „want indien

een ander dan ik je had afgehaald, hij zou je

ruw hebben behandeld. Ik heb beloofd, dat gij

gedwee en stil zoudt zijn; zijt gij het niet, dan
brengt gij niet alleen je zelven, maar ook mij in

gevaar, en wordt wellicht de oorzaak van mijn
dood. Ziehier, dat alles heb ik reeds om uwentwil
geleden, zoo waar als God mij thans ziet!"

Zij toonde hem driftig eenige blauwe plekken
op haar hals en hare armen, en vervolgde met
groote snelheid:

„Onthoud dit, en laat mij niet meer om u
lijden. Kon ik u helpen, ik zou het doen, maar ik

heb er niet de macht toe. Men zal u geen leed
aandoen, en alles, wat gij verrichten zult, daar
hebt ge geen schuldig deel aan. Houd u stil, zeer
stil! Ieder woord, dat gij spreekt, is een slag voor
mij. Geef mij nu de hand, spoedig uwe hand!"

Zij greep de hand van Olivier, die hij haar
onwillekeurig reikte, blies het licht uit en bracht
hem de trap af. De deur werd schielijk geopend
door iemand, dien men in de duisternis niet her-

kennen kon, en even schielijk weer gesloten, zoo-
dra zij buiten waren. Een huurrijtuig wachtte, en
met dezelfde hevigheid, waarmede zij tegen Oli-

vier gesproken had, lichtte Nancy den knaap er

in, en nam zij zelve plaats, terwijl zij de
gordijntjes liet zakken. De voerman wist, waar-
heen hij rijden moest, en zette zijne paarden
terstond in een snellen draf, zonder een oogen-
blik te verliezen.

Het meisje hield Olivier nog voortdurend bij

de hand en ging voort met het doen van allerlei

waarschuwingen en betuigingen, die zij reeds
had meegedeeld. Alles ging zoo schielijk in zijn



werk, dat hij nauwelijks tijd had zich te her-

inneren waar hij zich bevond, en hoe hij daar ge-

komen was, toen het rijtuig stilhield voor het

huis, naar hetwelk de jood den vorigen avond
zijne schreden gericht had.

Bij het uitstappen uit het rijtuig wierp Olivier

een haastigen blik over de ledige straat, en een
kreet om hulp zweefde hem reeds op de lippen.

Doch het meisje bad hem op zulk een angstvollen

toon, om toch aan haar te denken, dat hij niet

den moed had om zijne stem te doen hooren.
Terwijl hij draalde, was de gelegenheid voorbij-

gegaan en in een oogenblik bevond hij zich in het
huis, waarvan de deur gesloten werd.
„Dezen weg," zeide het meisje, en liet Oüvier

voor de eerste maal los, „BUI!"
„Hola!" antwoordde Sikes, boven aan de trap

met een licht verschijnende. „Dat heet op zijn

tijd passen; kom boven!"
Dit was eene krachtige uitdrukking van goed-

keuring, en eene zeer hartelijke ontvangst van
iemand als Sikes; Nancy, die er zeer verheugd
over was, groette hem hartelijk.

„De hond is met Tom gegaan," zeide Sikes,

terwijl hij voorlichtte; „hij zou ons maar in den
weg loopen."

„Goed geoordeeld," meende Nancy.
„En gij hebt dus den knaap?" zeide Sikes,

toen zij zich allen in de kamer bevonden, en hij

de deur sloot terwijl hij sprak.

„Ja, hier is hij," antwoordde Nancy.
„Ging hij gewillig mee?" vroeg Sikes.

„Als een lam," klonk Nancy's antwoord.
„Het doet mij genoegen, zulks te hooren," zeide

Sikes, terwijl hij Olivier met een grimmigen
blik aanzag, „ter wille van zijne jeugdige karkas,

want die zou er anders voor geboet hebben.

Kom hier, knaap, en ik zal je eens en voor altijd

de les voorlezen."

Op deze wijze zijn nieuwen kweekeling toe-

sprekende, rukte Sikes het kind de muts van het

hoofd en wierp die in een hoek der kamer; ver-

volgens greep hij hem bij den schouder, ging
zelf bij de tafel zitten en plaatste Olivier recht

voor zich.

„Vooreerst: weet gij wat dit is?" vroeg Sikes,

terwijl hij een zakpistool greep, dat op de tafel lag.

Olivier beantwoordde de vraag toestemmend.
„Nu, ziehier dan," vervolgde Sikes. „Dit is

kruit, dat een kogel, en dat een stuk van een
ouden hoed voor eene prop."

Bij ieder aangewezen voorwerp mompelde Oli-

vier dat hij het begreep. Sikes laadde het pistool

met zeer veel vlugheid en overleg.

„Nu is het geladen," zeide hij, toen hij er

mede gereed was.

„Ja, ik zie het, mijnheer," antwoordde Olivier

bevende.

„Nu," zeide de dief, terwijl hij Olivier's hand
greep en den loop van het pistool zoo dicht tegen

de slapen van zijn hoofd hield, dat het die aan-

raakte en het den knaap onmogelijk was een
kreet van angst te onderdrukken, „zoo gij een
enkel woord spreekt, wanneer gij met mij daar
buiten zijt, behalve wanneer ik je iets vraag,
dan ontvangt gij onmiddellijk deze lading in je

hersens; wanneer gij dus spreken wilt zonder
verlof, doe dan eerst je gebed!"
Nadat hij tot bevestiging zijner waarschuwing

een zwaren vloek had uitgesproken, ging hij

aldus voort: „Zooveel als ik weet, zal niemand
ter wereld naar je vragen, wanneer ik je het
licht uitblaas; ik zou mij dus eigenlijk niet de
moeite behoeven te geven, je dit alles uit te

leggen, maar ik doe het alleen om je eigen
bestwil. Begrepen?"
„Hetgeen gij meent," zeide Nancy op een

nadrukkelijken toon, terwijl zij de oögen op
Olivier gevestigd hield alsof zij al zijne aandacht
voor hare woorden wilden inroepen, „is korte-

lijk dit: wanneer hij je maar iets in den weg
legt op den tocht, dien gij voorhebt, dan belet

gij hem, om ooit een woord van hetgeen hij

gezien heeft, uit te brengen, door hem een
kogel door het hoofd te jagen, en daardoor je

kansen tot hangen met één te vermeerderen, zoo-
als gij bijna elke maand doet, wanneer je bezig-
heden het meebrengen."
„Dat is het juist," zeide Sikes toestemmend;

„gij wijven kunt veel zeggen in weinige woorden,
behalve wanneer gij kwaadspreekt; dan zijt gij

lang van stijl. En nu, daar de knaap genoeg-
zaam ingelicht is, willen wij wat eten en slapen,

alvorens op te breken."

Op deze woorden dekte Nancy onmiddellijk
de tafel, verdween voor eenige minuten, en
kwam terug met eene kruik bier en een schape-
kop, welke laatste aanleiding en stof gaf tot

meer dan eene snedige opmerking van den kant
van Sikes. Over het algemeen was de waardige
man in een zeer goede luim, waarschijnlijk

door het onmiddellijke vooruitzicht van in wer-
kelijken dienst te treden; ten bewijze daarvan
kunnen wij aanvoeren, dat hij uit eene grap
de geheele kruik bier in eens uitdronk, en ge-

durende het geheele maal niet meer — wij slaan

er maar een slag in — dan een zestigtal vloeken
liet hooren.

Na het avondeten, waaraan, zooals men wel
denken kan, Olivier met geen bijzonder grooten
eetlust deelnam, sloeg mijnheer Sikes nog een
paar glazen grog naar binnen, wierp zich ver-

volgens op het bed, en gaf onder vreeselijke

vloeken en bedreigingen, aan Nancy het bevel

om hem precies ten vijf ure te wekken. Olivier

legde zich, op last van hetzelfde gezag, geheel

gekleed op eene matras, in een hoek der kamer
neder; het meisje stookte het vuur op en bleef

er bij zitten, ten einde Sikes bijtijds te kunnen
wekken.

Olivier bleef langen tijd slapeloos liggen en
hield het niet voor onmogelijk, dat Nancy eene



gunstige gelegenheid zou te baat nemen, om hem
nog een goeden raad te geven; maar het meisje
bleef onbeweeglijk voor het vuur zitten, zonder
zich te bewegen, behalve wanneer zij nu en dan
de kaars snoot. Afgemat van het waken en den
doorgestanen angst, sluimerde hij eindelijk in.

Toen hij weer ontwaakte, stond het theegoed
gereed en was Sikes bezig met onderscheidene
voorwerpen in de zakken van zijne overjas, die

over een stoel hing, te bergen, terwijl Nancy
ijverig bezig was om het ontbijt gereed te maken,
Het was nog geen dag, want het licht brandde
nog en buiten zag het er donker uit. De regen
kletterde tegen de glasruiten en de lucht zag
er zwaar bewolkt uit.

„Nu dan," bulderde Sikes toen Olivier opstond,

„het is half zes. Maak haast, wanneer gij nog
ontbijten wilt, want het is reeds laat."

Olivier had spoedig zijn toilet gemaakt, ge-

bruikte een weinig van het ontbijt, en antwoord-
de, op eene barsche vraag van Sikes, dat hij ge-

reed was.

Nancy zag den knaap nauwelijks aan, doch
wierp hem een doek toe, om dien om zijn hals

te slaan, terwijl Sikes hem een ruigen man-
telkraag over de schouders sloeg. Zoo uitgedost,

gaf hij zijne hand aan den dief, die hem met
dreigende gebaren nogmaals het pistool in zijn

zijzak toonde, hem stevig vasthield, van Nancy
afscheid nam, en den knaap met zich voerde.

Aan de deur gekomen, keerde Olivier nog eens
het hoofd om, in de hoop, dat hij nog een blik

van Nancy zou ontmoeten; doch zij had hare
plaats aan den haard weder ingenomen, en zat

daar even onbeweeglijk als te voren.

XXI.

DB REIS.

Het was een onvriendelijke morgenstond toen

zij op de straat kwamen; het waaide en regende
sterk, en de wolken dreven donker en zwaar aan
het uitspansel. De nacht was zeer regenachtig

geweest, want op den weg hadden zich groote

waterplassen gevormd, en de goten liepen over.

3e opkomende dageraad was nog maar even zicht-

baar, doch zijne schemering deed het naargeestige

van het tooneel niet afnemen, maar vermeer-

derde het veeleer, daar de verlichting der straat-

lantarens er slechts flauwer door werd, zonder
dat een warmer, vroolijker licht op de natte

daken en eenzame straten geworpen werd. Er
scheen in dit gedeelte der stad nog niemand op te

zijn, want in alle huizen waren de vensters en
luiken nog gesloten, en de straten, waar hun weg
doorliep, ver.aten en eenzaam.
Toen zij de Bethnal-Oreen-strat bereikt

hadden, was het bijna volkomen dag. Vele lan-

tarens waren reeds uitgebluscht, eenige wagens
reden langzaam de stad Londen binnen ; nu en
dan snelde een met slijk bespatte postwagen
voorbij, en gaf de postiljon aan den een of anderen
voerman, die aan den verkeerden kant uithaalde,

in het voorbijgaan een vriendschappelijken wenk
door middel van een slag met de zweep. De her-

bergen waren geopend, doch het gaslicht was er
nog ontstoken. Langzamerhand werden ook de
winkels ontsloten, en hier en daar zag men eenige
voorbijgangers. Vervolgens zag men eenige groe-
pen arbeiders die naar hun werk gingen, mannen
en vrouwen met vischmanden op het hoofd,

ezelskarren met groenten, wagens met levend
vee en groote stukken vleesch, melkvrouwen
met hare emmers; in een woord, men zag eene
bontgeschakeerde menigte van menschen, die

allerhande levensmiddelen en andere koopwaren
naar de oostelijke voorsteden van Londen
brachten. Hoe meer zij de City naderden, des
te levendiger en drukker werd het gewoel.
Het was nu zoo helder dag geworden als het

met zulk weer zijn kon, en de bedrijvige mor-
gen was voor de helft der stadbewoners aange-
broken.

In Smithfield hoorde men een verward ge-

joel van allerlei stemmen, 't geen O.ivier met
verwondering en verbazing vervulde.

Het was een marktmorgen. De grond was
bedekt met eene hand dik vuil en slijk; eene dichte

damp steeg onophoudelijk uit de lichamen van
het vee en vermengde zich met den nevel, die

boven de huizen zweefde. Alle afgeslotene per-

ken op het midden van 't plein, en zoovele nood-
perken als waartoe de overige ruimte slechts ge-

legenheid liet, waren met schapen opgevuld, en
onafzienbare drie-, ja vierdubbele rijen ossen en
koeien waren aan palen gebonden. Boeren,

vleeschhouwers, veedrijvers, jongens, dieven, ledig-

gangers en vagebonden van allerlei aard ver-

drongen elkander in de nog overgelatene ruimten.

Het fluiten der drijvers, het blaffen der honden,
het bulken der runderen, het blaten der schapen,

het knorren der varkens, het geroep van mars-
kramers, het vloeken en schreeuwen van allen,

het luiden der klokken, het geraas in de herber-

gen; het dringen, duwen, stooten en slaan; het

ontzettende en wanluidende rumoer aan alle

hoeken der markt, de ongewasschen, ongeschoren
en vuile gezichten, die onophoudelijk heen en
weer gingen, het samenpakken en uiteengaan der

menigte, — dat alles vormde te zamen een ver-

doovend en woest tooneel, dat iemand bijna de
zinnen deed verliezen.

Sikes, die Olivier met zich trok, baande zich

een weg door het dichtste gedrang, en sloeg \veinig

acht op hetgeen er te zien en te hooren was, en

dat den knaap zoozeer in verwondering bracht.

Twee- of driemaal knikte hij een voorbijgaanden

vriend goedenmorgen toe, sloeg even zoovele uit-
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noodigingen tot een morgenborrel van de hand,
en drong in eene rechte lijn voort, totdat zij

zich door den hoop heengeworsteld hadden.

„Nu, jongen," zeide Sikes, terwijl hij naar

de klok van St.-Andreaskerk opkeek, „het is

bij zeven ure, gij moet beenen maken; kom,
blijft gij nu reeds achter, luiaard!"

Deze woorden gingen vergezeld van een ge-

voeligen ruk aan Olivier's arm, zoodat deze
het op een hondendrafje zette, en den dief zoo
goed mogelijk trachtte bij te houden.

Zoo ging het voort, totdat zij den hoek van
Hyde Park voorbij en op den weg naar Ken-
s i n g t o n waren ; daar temperde Sikes een

„Och neen," zeide Sikes, het woord voor
hem opnemende, „daar is hij reeds aan gewoon.
Daar, neem mijne hand, Ned, en stijg op."
Met deze woorden hielp hij O'.ivier op de kar,

wees naar een hoop ledige zakken, en beval hem,
er op te gaan liggen om uit te rusten.

Toen zij de verschillende mijlpalen voorbij-

reden, werd Olivier hoe langer hoe nieuwsgieriger,

waar Sikes hem toch wel brengen wilde. Zij

waren reeds door Kensington, Hammer-
smith, Chiswick, Ke w-B ridge, Brent-
f o r d gereden, en het ging nog altijd maar ver-

der, alsof zij hunne reis eerst begonnen. Eindelijk

kwamen zij aan een herberg. „De Koets en Paar-

S1KES, DIB OLIVIBE'S HAND NOG IN DE ZIJNE HIELD, TEAD VOORZICHTIG NAAR DE LAGE DEUR. (blz. 75.)

weinig zijne snelle schreden, totdat eene ledige

kar, die op eenige afstand achter hen was,

hen had ingehaald. Toen hij daarop het woord
„Hounslow" zag staan, vroeg hij : den voerman,
zoo vriendelijk als hem maar mogelijk was, of

hij hen tot aan I s 1 e w o r t h wilde medenemen.
„Stap maar op," antwoordde de man. „Is dat

uw jongen?"

„Ja, dat is mijn jongen," antwoordde Sikes,

een scherpen blik op Olivier werpende, en de
hand als bij toeval in den zak stekende, waarin
zich het pistool bevond.

„Uw vader loopt al te snel voor u, niet waar,

mannetje?" vroeg de voerman, toen hij zag,

dat Olivier buiten adem was.

den"; niet ver van hier scheen een andere weg
af te draaien. Hier hield de kar stil.

Sikes steeg schielijk af, en liet OÜvier's hand
geen oogenblik los, tilde hem uit de kar, wierp
hem een grimmigen blik toe, en sloeg veelbe-

teekenend met de hand op den zak.

„Goedenmorgen, jongen," zeide de man.
„'t Is een lomperd," zeide Sikes, Olivier een

ruk gevende, „'t is een lomperd; dom als een
jonge hond. Geef maar geen acht meer op hem."
„Waarachtig niet!" zeide de ander, weer op

zijne kar klimmende. „Het is met dat al een
schoone dag." En weg reed hij'.

Sikes wachtte, totdat de kar eenigen afstand

had afgelegd, zeide tot Olivier dat hij ze nog eens



OLIVIER TWIST.

mocht nakijken als hij verkoos, en trok hem
verder op zijn tocht met zich voort.

Even voorbij de herberg sloegen zij linksaf,

toen rechts een anderen weg in, dien zij een
vrij langen tijd hielden, terwijl zij voorbij groote
tuinen en schoone huizen kwamen, en zich

alleen ophielden om een glas bier te drinken,
totdat zij bij eene stad kwamen, waar Olivier
op den gevel van een huis in groote letters het
woord „Hampton" las. Hier slenterden zij eenige
uren in de omstreken der stad rond, totdat zij

weer in de stad kwamen en Sikes een nauw
straatje insloeg, waar hij eene oude herberg
binnentrad met een gehavend uithangbord, en
alwaar hij wat eten bestelde, om het bij het
keukenvuur te nuttigen.

De keuken was een oud vertrek met een
lagen zolder, waar een dikke balk dwars onder-
heen liep. Banken met hooge leuningen ston-

den rondom het vuur, en daarop zaten eenige
ruwe mannen in kielen te rooken en te drinken.
Zij sloegen geen acht hoegenaamd op Olivier
en zeer weinig op Sikes, en daar Sikes weinig
acht sloeg op hen, gingen hij en zijn jeugdige
kameraad in een hoek zitten, zoodat zij van het
gezelschap niet veel overlast hadden.

Zij gebruikten een weinig koud vleesch, en
bleven daar lang zitten, terwijl Sikes een paar
pijpen rookte, zoodat Olivier nu zeker geloofde,

dat zij niet verder zouden gaan. Daar hij zoo
vroeg op was geweest en zich zeer vermoeid
gevoelde begon hij eerst te knikkebollen, en
viel toen, overweldigd door vermoeienis en den
tabaksdamp, gerust in slaap.

Het was volkomen donker, toen Sikes hem
met een stoot wekte. Hij stond op, keek rond,
en zag den waardigen man in een druk gesprek
gewikkeld met een boer, onder een glas bier.

„Gij rijdt dus naar Lower Halliford?"
vroeg Sikes.

„Ja," antwoordde de man, die veel gedron-
ken scheen te hebben, „en niet langzaam. Mijn
paard heeft nu geen vracht achter zich, zooals

dezen morgen vroeg; en hij zal er niet lang
werk over hebben! Zijne gezondheid; het is

een uitmuntend beest."

„Kunt gij mij en mijn jongen tot zoover
medenemen?" vroeg Sikes, en schoof zijn

nieuwen vriend het bier toe.

„Als gij terstond opbreekt, ja," antwoordde de
man, het glas leegdrinkende; „gaat gij naar
Halliford?"

„Neen, naar Shepperto n," antwoordde
Sikes.

„Ik ben uw man, zoover ik rijd. — Is alles

betaald, Becky ?"

„Ja, de andere heer heeft betaald," antwoordde
de deerne.

„Dat gaat niet aan," zeide de man met eene
zware tong.

„Waarom niet?" vroeg Sikes. „Gij verlicht

ons de reis, en dat is toch wel eene kruik bier

waard, dunkt mij."

De vreemdeling dacht met een zeer pein-

zend gezicht over dit argument na, nam toen
Sikes bij de hand, en verzekerde hem, dat hij

een goede kerel was, waarop Sikes antwoordde,
dat hij schertste; en wanneer de man nuchter
ware geweest, zou er een sterke grond voor
geweest zijn dat hij werkelijk schertste.

Na elkander nog op eenige complimenten te

hebben onthaald, wenschten zij het gezelschap
goedenavond, en verlieten de herberg. De deerne
nam de glazen en kruiken op, en ging toen
met hare volle handen naar de deur, om de drie

te zien vertrekken.

Het paard, op welks gezondheid men in zijne

afwezigheid gedronken had, stond ingespannen
en aan een paal vastgebonden. Olivier en Sikes

stegen er onmiddellijk op zonder eenige plicht-

pleging, en de eigenaar, die nog een paar minu-
ten treuzelde, ten einde op de beenen te blij-

ven staan, en om den stalknecht en de geheele
wereld uit te dagen, volgde. Vervolgens maakte
de stalknecht de teugels los, waar het beest
echter een zeer onaardig gebruik van maakte;
want het wierp met minachting de kop achter-

over, en sloeg eenige vensterruiten in. Na deze
heldendaad' te hebben volbracht, en eenige
oogenblikken op de achterbeenen te hebben ge-
staan schoot het vooruit in een galop, en draafde
met den wagen de stad uit.

De avond was zeer donker; uit de rivier en
uit den moerassigen grond steeg een dikke
vochtige nevel, en verspreidde zich over de
eenzame velden. Daarbij was het doordringend
koud, alles zag er naargeestig zwart uit. Er werd
geen woord gesproken, want de eigenaar van
den wagen was slaperig geworden, en Sikes

gevoelde zich in geene stemming om een ge-

sprek aan te vangen. Olivier zat in een hoek
van de kar in elkander gedoken, en zag in zijn

angst allerhande zonderlinge gedaanten in de
groote boomen, waarvan de takken heen en weer
schommelden, als in eene fantastische vreugde
over de eenzaamheid van het oord.

Toen zij voorbij de kerk van Sunbury reden,

sloeg de klok zeven ure. In het veerhuis aan de
overzijde brandde een licht, dat zijn schijnsel

dwars over den weg wierp en de schaduw van
een eikenboom, waaronder zich eenige graven
bevonden, nog donkerder maakte. Niet ver van
daar hoorde men het sombere geklots van het

water, en de bladeren van den ouden boom
ruischten in den nachtwind, als eene zachte en
plechtige muziek voor de dooden.

Zij reden Sunbury door en bevonden zich

weer op den eenzamen weg. Na nog twee mijlen

afgelegd te hebben, hield de wagen stil; Sikes

steeg af, nam Olivier bij de hand, en ging met
hem verder.

Zij namen in geen huis van Shepperton hun



i
intrek, zooals de vermoeide Olivier gehoopt had,

|

doch zetten nog altijd hun weg voort, door duis-

i

ternis en modder, en over koude eenzame vel-

: den, totdat zij op geringen afstand' de lichten

eener stad voor zich zagen. Toen Olivier met de

meeste oplettendheid voor zich uitstaarde, be-

merkte hij, dat het water vlak onder hen heen-

j
stroomde, en dat zij bij eene brug waren.

Sikes trad haastig voort, totdat zij op de brug

|

stonden; toen volgde hij eensklaps den linker-

i
oever van het water.

„Het water!" dacht Olivier in zijn angst. „Hij

;
heeft mij hier op deze eenzame plek gebracht om

' mij te vermoorden." Hij wilde zich juist op den

I

grond werpen en eene poging doen om zijn jeug-

dig leven te verdedigen, toen zij voor een een-

zaam huis stonden. AKes zag er vervallen en ver-

! waarloosd uit. Aan elke zijde van den vervallen

! ingang bevond zich een venster; er was ook nog
eene bovenverdieping; licht was echter nergens

te zien. Het huis was donker, vervallen, en

schijnbaar onbewoond.
Sikes, die Olivier's hand nog in de zijne hield,

trad voorzichtig naar de lage deur, en lichtte de
klink op. De deur ging open, en beiden traden

het huis binnen.

XXII.

DE INBKAAK.

„Wie daar!" riep een luide, heesche stem,

toen zij den voet in het huis gezet hadden.

„Maak zoo'n geweld niet!" antwoordde Sikes,

terwijl hij de deur grendelde. „Breng licht, Toby."
„Ha! zijt gij het," vervolgde dezelfde stem;

„licht! Barney, licht! Licht den heer voor, Bar-

ney; maar wordt eerst wakker, zoo het je gele-

gen komt."

De spreker scheen een Iaarzenknecht of zoo

iets naar den aangesprokene te werpen, om hem
uit den slaap te wekken, want men hoorde een
houten voorwerp met kracht neervallen, en ver-

nam daarop een onduidelijk gemompel als van
iemand, die half slaapt en half waakt.

„Hoort gij?" schreeuwde dezelfde stem. „Bill

Sikes staat daar in de gang, en niemand is daar
om hem te ontvangen; gij slaapt alsof je opium
ingenomen hadt. Zijt gij nu wakker, of heb je

den ijzeren blaker noodig, om je volkomen wak-
ker te maken?"
Een paar voeten op pantoffels schoven haastig

over den kalen vloer van het vertrek, toen dit

verhoor gehouden werd, en uit eene deur ter

rechterzijde werd eerst een flauw licht zichtbaar;

vervolgens verscheen de gestalte van denzelfden

man, die, zooals wij reeds vroeger verhaald heb-

ben, het gebrek had, dat hij door den neus sprak,

en dien wij in eene kroeg voor Sikes brandewijn
hebben zien schenken.

„Mijnheer Sikes!" riep Barney, met wezenlijke

of gehuichelde blijdschap. „Kom binnen, mijn-

heer, kom binnen."

„Hier! gij vooruit," zeide Sikes, Olivier voort-

duwende. „Wat vlugger, of ik trap je op de hielen!"

Met een vloek over de traagheid van den knaap,

stiet Sikes Olivier voor zich uit; zij traden een
donker en laag vertrek binnen, waar zich een
rookend vuur, twee of drie gebroken stoelen,

eene tafel en een zeer oud bed bevonden; op het

laatste lag, met de voeten veel hooger dan het

hoofd, een man uitgestrekt, en rookende uit een

lange kalken pijp. Hij droeg een keurig gesneden
koffiekleurigen rok met koperen knoopen, een

oranjekleurigen halsdoek, een grof, opvallend

bont vest en grijze broek. De heer Crackit (want
deze was het) bezat niet veel haar, noch op het

hoofd, noch in het aangezicht; maar dat weinige

was van eene roode kleur, en hing in lange kur-

ketrekkers naar beneden; van tijd tot tijd streek

hij er doorheen met zijne smerige vingers, waar-
aan eenige groote, gemeene ringen prijkten. Hij

was iets meer dan middelmatig groot, doch stond

klaarblijkelijk zeer zwak op zijne beenen; deze

omstandigheid kon echter de bewondering niet

verzwakken, welke zijne kaplaarzen met hem !

opwekten, die hij in hare verhevene stelling met
het grootste welgevallen beschouwde.

„Bill, beste jongen," zeide de man, terwijl hij

zijn hoofd naar de deur wendde, „ik ben blij, dat

ik je zie: ik was reeds bevreesd, dat je het

geheel hadt opgegeven, en zou het in dat geval

alleen gewaagd hebben. Hallo!"
Dezen uitroep slakende op een toon van de

grootste verbazing, toen zijn oog op Olivier viel,

nam Toby Crackit eene zittende houding aan, en
vroeg wie die jongen was.
„De jongen, anders niet dan de jongen," ant-

woordde Sikes, terwijl hij een stoel bij het vuur
schoof.

„Een van Fagin's jongens," merkte Barney
met een grijnslach aan.

„Van Fagin, zoo!" riep Toby uit, terwijl hij

Olivier aankeek. „Het schijnt een onbetaalbare

knaap te wezen voor de zakken der oude wijven
in de kerk."

„Genoeg!" viel- Sikes hem ongeduldig in de
rede, terwijl hij zich over zijn zittenden vriend

boog en hem eenige woorden in het oor fluisterde,

waarop Crackit uitbundig begon te lachen en

Olivier vereerde met een langen blik van ver-

wondering.

„Wanneer gij," vervolgde Sikes, terwijl hij

zijne zitplaats hernomen had, „wat te eten en te

drinken wilt geven, alvorens wij een aanvang
maken, zou dit ons, althans mij 1

, wat versterken.

Oa bij het vuur zitten, jongeheer, en rust wat
uit, want gij moet dezen nacht weer met ons

uit, al is het niet ver."



Olivier zag Sikes in stomme en angstige ver-

bazing aan, trok een stoel bij het vuur, onder-

steunde zijn hoofd met zijne handen, en wist

nauwelijks waar hij 1 was en wat er rondom hem
voorviel.

„Ziedaar!" zeide Crackit, toen de jonge jood

wat spijs, alsmede eene flesch op de tafel plaatste.

„Geluk op den arbeid!" Hij stond op, zette zijne

pijp voorzichtig in een hoek, trad naar de tafel,

schonk zich een glas brandewijn in en dronk het

uit. Sikes volgde zijn voorbeeld.

„Een drupje voor den jongen," zeide Toby,
terwijl hij een wijnglas half vol schonk. „Sla

dat naar binnen, onschuld."

„Waarlijk," antwoordde Olivier, terwijl hij den
man met een jammerlijken blik aanzag, „waar-
lijk, ik kan "

„Sla naar binnen," herhaalde Toby; „of denkt

gij, dat ik niet weet wat goed voor u is? Zeg
hem toch Bill, dat hij drinken moet."

„Ik wil levend verbrand worden," riep Sikes

uit, terwijl hij op zijn zak sloeg, „wanneer hij

niet meer moeite geeft dan eene geheele familie

„Draaiers". Drink, schobbejak, drink!"

Verschrikt door de dreigende gebaren der beide

mannen, dronk Olivier haastig den inhoud van
het glas uit, en kreeg onmiddellijk daarop eene
hevige hoestbui, tot bijzonder veel genoegen van

Toby Crackit en Barney, en die zelfs den stuur-

schen Sikes een glimlach afdwong.

Nadat dit gebeurd was en Sikes zijn honger
gestild had (Olivier kon niets eten dan een stuk

brood, dat men hem opdwong), gingen de twee
mannen op een stoel liggen, ten einde nog een
oogenblik slaap te pakken; Olivier bleef op zijn

stoel zitten en Barney ging, in eene deken gehuld,

dicht bij den haard op den grond liggen.

Zij sliepen eene poos, of schenen althans te

slapen; niemand maakte eenige beweging, be-

halve Barney, die een paar maal opstond, om
versche kolen op het vuur te werpen. Olivier

viel in een diepen slaap; het was hem als dwaal-

de hij alleen langs de eenzame velden of over de
donkere kerkhoven, toen hij gewekt werd door
Toby Crackit, die opsprong en uitriep, dat het

half twee geslagen was.

Oogenblikkelijk waren ook de twee anderen

op de been en allen werkten ijverig aan de toe-

bereidselen. Sikes en Crackit hulden hals en kin

in breede donkerkleurige doeken en trokken

hunne overjassen aan, terwijl Barney eene kast

opende en onderscheidene voorwerpen daaruit

te voorschijn haalde en in zijne zakken stak.

„Mijne honden, Barney?" vroeg Crackit.

„Hier zijn zij," antwoordde Barney, terwijl

hij hem een paar pistolen ter hand stelde. „Gij

hebt ze zelf geladen."

„In orde," antwoordde Toby, de wapenen ber-

gende. „Al het overige: sleutels, vijlen, boren,

breekijzers, nijptangen — niets vergeten?" vroeg

hij, terwijl hij een koevoet van eens kleine soort

in de voering van zijne jas stak; vervolgens hin-

gen zij Olivier den mantelkraag om.
„Kom nu," riep Sikes uit, zijne hand naar

Olivier uitstekende.

Olivier, die door de ongewone lichaamsoefe-

ning, door de lucht en door den brandewijn,

die men hem had doen inzwelgen, geheel be-

dwelmd was, legde werktuiglijk zijne hand in

die welke hem door Sikes werd toegereikt.

„Neem de andere hand', Toby," zeide Sikes;

„Barney, ga eens op den uitkijk."

Barney ging naar buiten en kwam terug met
het bericht, dat alles stil was. De beide dieven

verlieten daarop het huis, met Olivier tusschen

hen beiden in, terwijl Barney zich, nadat hij de

deur goed gesloten had, weder in zijne deken
wikkelde en spoedig in een diepen slaap viel.

Het was thans stikdonker, de mist veel zwaar-

der dan in den voornacht en de lucht zoo voch ig,

dat, schoon het niet regende, Olivier's haar en

wenkbrauwen na eenige minu'.en stijf waren van

het daarop gevallen en half bevroren vocht. Zij

gingen over de brug en naar de lichten toe, die

hij vroeger gezien had. Zij waren er niet verre

van verwijderd, en daar zij met snellen tred

liepen, hadden zij weldra Chertsey bereikt.

„Recht door de stad," fluisterde Sikes; „er is

nu niemand op straat, die ons zien zal."

Toby keurde dit goed, en zij gingen met
rassche schreden door de. hoofdstraat der stad,

die nu geheel eenzaam was. S.echts hier en daar

schemerde een licht door het venster van eene

slaapkamer. Nu en dan brak het doffe geblaf

van een hond de doodsche stilte van den nacht

af; doch niemand was er op de straat, en toen

de klok twee ure sloeg, hadden zij de stad ach-

ter zich.

Met versnelden tred sloegen zij een weg links

in. Nadat zij nog ongeveer een vierde van een

mijl hadden afgelegd, bleven zij voor een een-

zaam huis staan, dat door een muur omringd
was; Toby Crackit zat er in een oogwenk
bovenop, zonder zich tijd te gunnen om adem te

halen.

„Nu de jongen," zeide hij. „Geef hem aan,

ik zal hem vatten."

Eer Olivier tijd had om om te zien, greep

Sikes hem onder de armen en in drie of vier

seconden lag hij met Toby aan de andere zijde

van den muur in het gras. Sikes volgde onmiddel-

lijk, en zij slopen nu voorzichtig naar het huis.

En nu eerst begreep Olivier, bijna krankzinnig

van schrik en smart, dat inbraak en roof, zoo niet

moord, het doel van zijn tocht was. Hij vouwde
zijne handen en slaakte onwillekeurig een onder-

drukten gil van angst. Eene wolk omnevelde zijne

oogen, het koude zweet stond op zijn bleek gelaat,

zijne beenen knikten en hij viel op de knieën.

„Sta op," mompelde Sikes, die van woede
beefde en het pistool uit zijn zak nam, „sta op,

of uwe hersens spatten hier in het rond!"



„O! om Gods wil, laat mij gaan!" jammerde
Olivier, „laat mij wegloopen en op het veld ster-

ven. Ik zal nimmer weder in Londen komen, —
nimmer, nimmer! O, heb medelijden met mij, en
laat mij niet meestelen; bij de lieve engelen in

den hemel, heb medelijden met mij."

De man, tot wien deze woorden gericht waren,
liet een verschrikkelijken vloek hooren, en had
reeds den haan van het pistool gespannen, toen
Toby het hem uit de hand sloeg, den knaap de
hand op den mond hield, en hem zoo naar het
huis meesleepte. „Stil!" zeide hij, „ik wil geen
woord hooren; als gij nog een woord spreekt,

maak ik er een eind aan met een slag op het hoofd,
die even zeker treffen zal, zonder geraas te maken.
Hier, Bille, breekt het vensterluik open. Ik wed,
dat hij nu tam genoeg is; ik heb er wel ouderen
gezien, die voor een paar minuten evenzoo han-
delden in een kouden nacht."

Op eene verschrikkelijke wijze verwenschte
Sikes den ouden Fagin, die hem Olivier voor zulk
een werk had medegegeven. Met veel behendig-
heid, maar zonder het minste geraas, gebruikte
hij zijn breekijzer, en met behulp van Crackit was
het luik spoedig geopend en draaide het op de
hengsels. Achter dit luik bevond zich een klein

venster, bijna vijf voet boven den grond, aan de
rechterzijde, van het huis; het kwam uit op een
waschhuis, aan het eind van de gang, en het
was zoo klein, dat de bewoner het waarschijnlijk

onnoodig had geacht, het beter te bevei.igen; het

was echter groot genoeg om een knaap a's Olivier

er door te laten. Na eene korte exercitie van
Sikes was ook het venster geopend.
„Hoor nu, jongen," fluisterde Sikes, terwijl hij

eene dievenlantaren uit zijn zak nam en het licht

op Olivier's gelaat liet vallen; „ik zal u hier door
steken. Qij neemt de lantaren, gaat recht voor u
en in stilte de trappen op, en door eene kleine

kamer naar de voordeur toe. Deze opent gij, en laat

ons binnen."

„Er is een grendel boven aan de deur, en gij

kunt zoo hoog niet reiken," zeide Toby; „gij

neemt dus een stoel uit de kleine kamer mee, en
gaat daarop staan. Er zijn er drie, Bill, met fraaie

blauwe overtreksels, met goud geborduurd."
„Kunt gij niet stilstaan," zeide Sikes, met een

dreigenden blik op OJvier. „Is de deur daar bin-

nen open?"

„Ja," antwoordde Toby, nadat hij door het ven-
ster gekeken had om zich er van te overtuigen.
„Het is grappig; zij laten de deur open, opdat de
hond, die hier zijn hok heeft, vrij in de gang
heen en weer zou kunnen loopen, wanneer hij

niet slaapt. Ha! ha! Barney wist hem dezen avond
zoo vlug en netjes weg te lokken."

Schoon Crackit nauwelijks hoorbaar fluisterde

en lachte, gebood Sikes hem evenwel op een mees-
terachtigen toon, te zwijgen en aan het werk te

gaan. Toby gehoorzaamde, terwijl hij zijne lanta-

ren te voorschijn haalde en op den grond plaatste;

toen ging hij met het hoofd stevig tegen den
muur staan en rustte met zijne handen op de
knieën, zoodat zijn rug een soort van brug vorm-
de; nauwelijks was dit geschied, of Sikes klom
boven op hem, stak Olivier langzaam en met
de voeten vooruit door het venster, en liet zijn

kraag niet los, voordat hij hem in veiligheid op
den vloer had nedergelaten.

„Neem de lantaren," zeide Sikes, terwijl hij

door het venster naar binnen keek: „ziet gij de
trap voor u?"
Meer dood dan levend stamelde Olivier „ja";

Sikes wees hem met zijn pistool naar de huisdeur,
maakte hem nogmaals opmerkzaam, dat zijn schot
hem overal bereiken kon, en dat, wanneer hij

aarzelde, hij terstond ter aarde zou vallen.

„In ééne minuut is het gedaan," zeide Sikes op
denzelfden fluisterenden toon. „Nu laat ik ulos;
doe wat u bevolen is; begrepen?"
„Wat is dat?" fluisterde de andere man.
Zij luisterden scherp.

„Niets," zeide Sikes, terwijl hij Olivier los-

liet. „Nu!"
In den korten tijd, welke aan Olivier overbleef

om zich eenigermate te bezinnen, had hij zich vast
voorgenomen, om, al kostte het hem ook het
leven, de trap op te ijlen en geraas te maken en
de bewoners te wekken. Met deze gedachten trad

hij, maar zeer zacht, naar de deur.

„Terug!" riep Sikes eensklaps uit, „terug,

terug !"

Verschrikt door het onverwachte afbreken van
de doodsche stilte door een luid geschreeuw,
dat daarop volgde, liet Olivier de lantaren vallen

en wist niet of hij verder gaan of vluchten moest.
Het geschreeuw werd herhaald — er scheen een
licht — de gedaanten van twee verschrikte en
halfgekleede mannen, boven aan de trap, versche-
nen voor zijne oogen — een bliksemstraal — een
knal — rook — ergens eene wonde aan zijn

lichaam, doch waar, wist hij niet — en hij viel

achterover.

Sikes was voor een oogenblik verdwenen; doch
hij kwam dadelijk weer te voorschijn, en vatte den
knaap, voordat de rook was opgetrokken. Hij

schoot zijn pistool naar de mannen af, die zich

reeds verwijderden, en trok Olivier naar boven.
„Houd u steviger vast," riep hij, terwijl hij

Olivier door het venster trok.

„Geef een doek hier! Ze hebben hem geraakt.

Spoedig! Vervloekt wat bloed de jongen!"
Hierop werd hevig aan de schel getrokken, en

dit geluid vermengde zich in O.ivier's ooren met
het schreeuwen en roepen van onderscheidene
menschen, en met een gevoel alsof hij met veel

haast over een oneffen grond werd meegesleurd.
Langzamerhand verloor zich het gedruisch in de
verte, eene doodelijke kilheid beving zijn lichaam,

en hij zag of hoorde niets meer.



XXIII.

AANGENAAM GESPBEK TUSSCHEN DEN HEEK BUMBLE
EN EENE DAME, WAARUIT BLIJKT DAT ZELFS EEN

BODE OP ZEKERE PUNTEN GEVOELIG IS.

De nacht was bitter koud; de sneeuw lag op
den grond tot eene dichte, harde korst bevroren,

zoodat alleen de sneeuwheuvels, opgejaagd aan
de hoeken en in de minder bezochte straten door
den scherpen wind, die langs de straten huüde,

konden aangegrepen worden. Aan deze vierde hij

dan ook zijne woede bot, dreef ze in wolken bij

elkander, en verstrooide ze vervolgens in nevelige

sneeuwvlagen dwar'.end in de lucht. Het was een
nacht, guur, donker, en doordringend koud, — een

nacht waarin hij, die goed binnen de muren
zijner woning beschut is, gaarne wat dichter bij

een flink vuur schikt en God dankt, dat hij thuis

is; een nacht, waarin de arme, die geen thuisko-

men heeft, zich nederlegt en sterft. Menige half

uitgehongerde en uit de maatschappij gestootene

ellendige sluit in zulk een weer zijne oogen op
onze straten, en wat hunne misdaden ook mogen
geweest zijn, zij kunnen de oogen nauwelijks in

eene ongelukkiger wereld weer openen.

Zoo was het buiten gesteld, toen juffrouw Cor-
ney, de moeder van het armhuis, dat de lezer

reeds als de geboorteplaats van Olivier heeft lee-

ren kennen, zich in haar kamertje voor een wel-

dadig vuurtje plaatste, en met geene geringe zelf-

voldoening hare blikken sloeg op een rond tafeltje,

waarop een blaadje van evenredige grootte stond,

dat van al het noodige was voorzien van het zoet-

ste genot dat oude dames kunnen smaken. Juf-

frouw Corney wilde zich namelijk met een kopje

thee verkwikken, en wanneer zij hare blikken

van de tafel naar den haard' wendde, waar het

kleinste van alle kleine theeketeltjes zijn liedje

zong, nam haar inwendig welbehagen dermate

toe, dat zij inderdaad begon te glimlachen.

„Wel," zeide de dame tot zich zelve, terwijl zij

met den eenen elleboog op de tafel leunde en

nadenkend naar het vuur keek, „wij hebben toch

allen groote redenen om dankbaar jegens het Op-
perwezen te zijn; groote redenen, doch wij ver-

geten het maar al te dikwijls.

Juffrouw Corney schudde bedenkelijk het

hoofd, als betreurde zij de blindheid van geest der

armen, die het altijd vergeten, stak een zilveren

lepeltje (haar bijzonder eigendom) in de uiterste

schuilhoeken van een tinnen theebusje en begon
thee te zetten.

Hoe toch eene beuzeling de rust van onzen
geest verstoren kan! Het kleine zwarte theepotje

liep over, terwijl juffrouw' Corney zoo zat te philo-

sopheeren, en het water brandde haar eventjes

de hand.

„Ellendige pot!" riep de waardige armmoeder
uit, terwijl zij hem schielijk neerzette; „in dat

kleine nietige ding gaat niet meer dan een paar

kopjes. Voor wien is het bruikbaar, behalve voor

een — een arm verlaten schepsel als ik. O, Heere !"

Met deze woorden zonk zij op haar stoel neder,

rustte wederom met den elleboog op de tafel, en

dacht aan hare eenzaamheid. Het trekpotje en het

paar kopjes hadden haar aan den heer Corney
herinnerd, die nu reeds vijf en twintig jaren dood

was, en zij gevoelde zich diep geroerd'. -

„Ik zal nooit een ander krijgen!" zeide zij zacht,

„nooit een ander — zooals hij."

„Of deze uitboezeming den overleden echtge-

noot dan wel den trekpot gold, is onzeker. De laat-

ste kon wel gemeend zijn, want de oogen van juf-

frouw Corney waren, terwijl zij sprak, op den

theepot gericht, en onmiddellijk greep zij
1 er naar.

Juist had zij haar eerste kopje genuttigd, toen zij

door een zacht tikken aan de deur gestoord werd.

„Kom binnen!" riep juffrouw Corney op een

scherpen toon. „Ik denk, dat er zeker weer eene

oude vrouw te sterven ligt, want zij sterven altijd

wanneer ik aan 't eten of drinken ben. Sta

daar toch niet zoo, want de koude lucht dringt

mijne kamer binnen. Wat is er aan de hand?"
„Niets, juffrouw Corney, niets," antwoordde

eene mannenstem.
„Lieve hemeltje!" riep de armmoeder op een

veel zachter toon uit; „is dat niet mijnheer

Bumble?"
„Om u te dienen, juffrouw," zeide Bumble,

die, alvorens binnen te komen, de sneeuw van zijn

rok schudde en zijne schoenen schoon afveegde.

Hij trad de kamer binnen, met den opgetoomden
hoed in de eene, en een pakje in de andere hand.

„Zal ik de deur sluiten, juffrouw?"

Alvorens te antwoorden, aarzelde de juffrouw

zedigjes een oogenblik, of het niet onbetamelijk

zou zijn, eene samenkomst met mijnheer Bumble
te hebben met gesloten deur. Bumble maakte

zich deze aarzeling ten nutte, en sloot, daar hij

zelf ook zeer koud was, de deur zonder hare toe-

stemming af te wachten.

„Een strenge winter, mijnheer Bumble," zeide

de juffrouw.

„Inderdaad, zeer streng, juffrouw Corney: anti-

gemeen-weer. Wij hebben dezen middag twintig

brooden en anderhalve kaas uitgedeeld, en nog
zijn de armen niet tevreden."

„Natuurlijk niet ; wanneer zouden d i e tevre-

den zijn, mijnheer Bumble!" zeide de juffrouw

aan haar kopje thee lepperende.

„Wanneer, ja; er was een man, die uit aan-

merking van zijn talrijk huisgezin, een kwart

brood en ruim een pond kaas ontving. Was hij

dankbaar, juffrouw Corney, was hij dankbaar?

Niet voor de waarde van een penning. Wat doet

hij? Hij vraagt om wat steenkolen, al is het slechts

zooveel als hij in zijn zakdoek kan bergen, zegt hij.

Steenkolen! wat wil de man met steenkolen doen?
Zijne kaas er aan roosteren, en dan komen om
meer te vragen. Zoo doet het volk, juffrouw Cor-

ney; geeft men hun heden den schort vol steen-
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kolen, morgen komen zij terug en vragen nog
meer, zoo onbeschaamd en hard als albast."

De armmoeder schonk hare volle goedkeuring
aan deze verstaanbare gelijkenis en de bode ging
voort. „Nooit heb ik iets dergelijks in eene zoo
hooge mate gezien; eergisteren kwam een man —
gij zijt gehuwd geweest, en ik kan hel u dus gerust
vertellen — die nauwelijks eenige lompen om zijn

naakt lichaam droeg," (juffrouw Corney slaat de
oogen op den grond) „aan de deur van den opzich-
ter, die juist een gezelschap ten eten had; hij zeide

dat men hem helpen moest; denk eens aan, juf-

frouw Corney! Daar hij niet wilde heengaan, en
den gasten aanstoot gaf, liet de opzichter hem een
pond aardappelen en een halven kop gort geven."
„Mijn God," zeide het ondankbare schepsel, „wat
helpt mij dat? Gij kondt mij evengoed een ijze-

ren bril geven." — „Ook goed," antwoordde de
opzichter, en nam de gift terug, „ik kan u niet

anders geven." — „Dan sterf ik op de straat!"

dreigde de vagebond. — „Kom, kom, dat doet
gij niet," antwoordde onze opzichter."

„Ha, ha! Die was goed! zoo geheel en al mijn-

heer Graunett, is 't niet?" viel de armmoeder hem
hierin de rede. „En nu verder, mijnheer Bumble?"
„Wel, juffrouw," vervolgde de bode, „hij ging

heen, en stierf werkelijk op de straat. Hebt gij

ooit zulk een koppigen arme gezien?"
„Het is schier niet te gelooven," zeide de juf-

frouw met nadruk. „Houdt gij de ondersteuning
buiten het huis niet in het algemeen voor zeer

doelmatig, mijnheer Bumble? Gij zijt een man
van ondervinding, en moet dit weten."
„Juffrouw Corney," antwoordde de bode, en

glimlachte a!s iemand, die eene zaak beter in-

ziet, „de ondersteuning buitenshuis komt ons
zeer te stade, de ondersteuning buitenshuis
doelmatig aangewend, wel te verstaan. Het voor-
naamste daarbij is, om den armen juist dat te

geven, wat zij niet gebruiken kunnen; dat ver-

leert hun spoedig het terugkomen."
„Heere!" riep juffrouw Corney uit, „wel dat

is verstandig.

„Ja. Onder ons gezegd, juffrouw, is dat het
groote beginsel, en vandaar komt het, dat, zooals
gij meermalen in nieuwsbladen leest, zieke huis-

gezinnen steeds kaas bekomen. Dit is thans een
regel door het geheele land. — Maar," vervolgde
hij na eenige oogenblikken, en begon het pakje
open te maken, „dat zijn ambtsgeheimen, waarover
wij alleen onder ons spreken mogen. Hier is de port-

wijn, juffrouw, die voor de zieken is voorgeschre-
ven, echte oude portwijn, eerst dezen middag afge-

tapt, helder als kristal, zonder eenigen droesem."
Nadat Bumble eene der flesschen geschud en

voor het licht gehouden had, om de voortref-

felijkheid van den inhoud te onderzoeken, zette

hij beide op eene commode neder, vouwde den
doek op, waarin ze gewikkeld waren geweest,
stak dien zorgvuldig in zijn zak, en nam zijn

hoed, als wilde hij afscheid nemen.

„Gij hebt eene koude wandeling te doen, mrjn-

[

heer Bumble," zeide de armmoeder.
„Het stormt, juffrouw," antwoordde de bode,

I terwijl hij den kraag van zijn rok opsloeg, hard ge-

|
noeg, om iemands ooren van het hoofd te snijden."
De juffrouw zag van het theeketeltje naar den

j

bode, die langzaam naar de deur ging, en toen

j

kuchte, als eene inleiding om haar goedennacht
I te wenschen; zij vroeg hem eenigszins verlegen,

j

of — of hij niet een kopje thee zou gebruiken.

I

Mijnheer Bumble sloeg terstond zijn rokskraag
neder, legde hoed en stok op een stoel, en plaatste

een anderen bij de tafel. Terwijl hij langzaam daar-
op ging zitten, sloeg hij zijne blikken op de dame;
zij had hare oogen op het theepotje gevestigd.
Mijnheer Bumble begon weer te kuchen, en een

j

schalkachtig lachje zweefde op zijne lippen.

Juffrouw Corney stond op, om een tweede kopje

I

en schoteltje uit een hoekkastje te halen. Toen zij

I

weer plaats nam, ontmoetten hare blikken nog
j

eens die van den galanten bode; zij bloosde en

|

hield zich druk met de thee bezig. Bumble kuchte

i

nog eens en deze maal luider dan te voren.

„Suiker, mijnheer Bumble?" vroeg zij, den
suikerpot opnemende.

„Ja, zeer zoet, juffrouw," antwoordde mijn-
heer Bumble, en sloeg zijne oogen op juffrouw
Corney terwijl hij dit zeide. Zoo ooit een bode
verliefd keek, dan was op dit oogenblik mijn-
heer Bumble die bode.

De thee was gereed en werd hem zwijgend
toegereikt; Bumble spreidde zijn zakdoek over
de knieën uit, opdat de glans van zijn korte

broek niet door de kruimels zou bevlekt wor-
den, en begon te eten en te drinken, deze aan-
gename bezigheid nu en dan afbrekende door
een diepen zucht, die echter geen nadeeligen in-

vloed op zijn eetlust uitoefende, maar, integen-
deel, zijne bezigheden in het thee- en geroosterd-
brood-departement scheen te verlichten.

„Gij hebt, zooals ik zie, eene kat, juffrouw,"
zeide mijnheer Bumble, een exemplaar te midden
zijner familie, in een hoek van den haard, in

't oog krijgende, „en jonge poesjes ook."
„Gij kunt er u geen denkbeeld van maken

hoeveel ik van de beestjes houd, mijnheer
Bumble," antwoordde de armmoeder, „zij zijn

zoo gelukkig, zoo dartel en zoo vroolijk, dat zij

inderdaad mij den tijd helpen korten."

„Lieve diertjes, juffrouw," zeide Bumble; „en
zoo tam."

„O ja," antwoordde de matrone met geest-

drift, „en zoo aan het huis gehecht, dat ik er

wezenlijk pleizier in heb."

„Juffrouw Corney," sprak Bumble langzaam,
terwijl hij met zijn theelepeltje de maat sloeg,

„naar mijn gevoelen moet de kat, of de kater,

die met u woont en zich niet thuis gevoelt, een
ezel zijn."

„O, mijnheer Bumble!" antwoordde de juf-

frouw verlegen.



„Het is de waarheid, juffrouw," voegde Bumble
er bij, terwijl hij het theelepeltje langzaam op en
neder bewoog met een zekere verliefde waardig-
heid, welke aan zijne woorden dubbele klem bij

zette; „het is de waarheid, en ik zou met ver-

maak zoo'n kat kunnen verdrinken!"
„Dan zijt gij een wreed man," viel de arm-

moeder hem haastig in de rede, terwijl zij hare
hand naar het kopje van den bode uitstrekte,

„en een zeer hardvochtig man bovendien."
„Hardvochtig, juffrouw!" riep Bumble uit,

„hard?" Hij reikte zijn kopje over, zonder
verder een woord te spreken, maar drukte bij

het overgeven van het kopje den pink van juf-

frouw Corney, sloeg tweemaal met de vlakke
hand op zijn geborduurd vest, loosde een ont-

zaglijken zucht, en schoof zijn stoel een heel
klein weinigje van het vuur af.

Het was eene ronde tafel, en daar juffrouw
Corney en mijnheer Bumble, met geen groote
tusschenruimte voor het vuur zaten, is het dui-

delijk, dat, toen Bumble van het vuur afschoof,
doch tevens bij de tafel bleef, de afstand tusschen
hem en juffrouw Corney grooter moest worden.
Verstandige lezers zullen deze handelwijze voor-
zeker bewonderen, en haar zonder twijfel als eene
heldendaad van mijnheer Bumble beschouwen

;

deze werd toch door den tijd, de plaats en de ge-
legenheid eenigermate in verzoeking gebracht,
om lucht te geven aan zekere teedere niets bedui-
dende uitdrukkingen, welke misschien passen op
de lippen van lichtzinnigen en gedachteloozen,
maar verre beneden de waardigheid zijn van
rechters, parlementsleden, staatsministers, lord-

mayors, en andere voorname publieke ambte-
naren, maar in het bijzonder beneden den ernst
en de deftigheid van een bode staan, die, zoo-
als men weet, de ernstigste, gestrengste en
onbuigzaamste van allen zijn moet.
Wat echter de bedoelingen van Bumble ook

mogen geweest zijn, — en ongetwijfeld waren ze
zeer goed, — de tafel was ongelukkigerwijze,
zooals wij reeds tweemaal opmerkten, rond,
waardoor Bumble, door al meer en meer zijn

stoel langs de tafel achteruit te schuiven, den
afstand tusschen hem en de armmoeder kleiner
maakte, zoodat eindelijk zijn stoel zich zoo
dicht bij dien, waarop juffrouw Corney zat, be-
vond, dat beide stoelen elkander raakten. Toen
het zoover was, rukte Bumble niet verder.

Schoof de juffrouw nu haar stoel rechts, dan
kwam zij te dicht bi| het vuur; en schoof zij

dien links, dan moest zij in Bumble's armen
vallen ; maar daar zij eene eerbare vrouw was,
en deze gevolgen met een enkelen blik over-
zag, bleef zij waar zij

1 was en reikte mijnheer
Bumble een tweede kopje thee over.

„Hardvochtig, juffrouw Corney?" zeide Bum-
ble, terwijl hij zijne thee omroerde en de arm-
moeder in het gelaat zag, „zijt gij hardvochtig,
juffrouw Corney?"

„Heer bewaar me!" riep de armmoeder uit,

! „wat eene zonderlinge vraag voor een onge-

]

huwd man! Wat belang kunt gij er bij hebben,

j
mijnheer Bumble, om dat te weten?"
De bode dronk zijne thee tot den laatsten

!
droppel uit, gebruikte er een sneedje geroos-
terd brood bij, vaagde de kruimels van zijne

knieën, veegde zich den mond, en gaf juffrouw
Corney zeer bedaard een kus.

„Mijnheer Bumble!" riep de eerbare vrouw
op een fluisterenden toon uit; want de schrik

was zoo groot, dat zij hare spraak bijna geheel
verloren had. „Mijnheer Bumble, ik zal schreeu-

wen!" Mijnheer Bumble antwoordde niet, maar
sloeg langzaam en plechtig zijn arm om het
middel der weduwe.
Daar de dame gedreigd had te zullen schreeu-

wen, zou zij hare bedreiging ongetwijfeld bij deze
nieuwe stoutmoedigheid hebben ten uitvoer ge-
bracht; doch dit was onnoodig, want er werd op
hetzelfde oogenblik aan de deur getikt. Nauwe-
lijks had Bumble het gehoord, of hij sprong met

I de meeste gezwindheid naar de twee wijnfles-

schen, en begon ze met grooten ijver met een
doek af te vegen, terwijl jufi'rouw Corney op een
scherpen toon vroeg, wie daar was. Het verdient,

als een merkwaardig voorbeeld van de uitwer-

king van eene plotselinge verrassing op de ge-

volgen van een doorgestanen angst, te worden
aangemerkt, dat hare stem geheel en al hare
vorige kracht hernomen had.

„Vergeef mij, juffrouw," zeide eene rimpelige
oude, afschuwelijk leelijke, arme vrouw, die haar
hoofd naar binnen stak, „met de oude Sally loopt

het spoedig af."

„Wat gaat mij dat aan?" vroeg de armmoe-
der geërgerd. „Ik kan haar niet in 't leven
houden, of wel?"
„Dat niet, juffrouw," antwoordde de oude

vrouw, „dat kan niemand; zij is te ver heen. Ik

heb vele menschen zien sterven, kleine kinderen

en groote sterke mannen, en ik weet zeer goed
wanneer de dood komt. Maar zij ijlt, en wanneer
zij een oogenblik bij haar verstand is, hetwelk
echter niet dikwijls gebeurt, want zij 1 ligt te

sterven, dan zegt zij, dat zij u iets heeft te

openbaren. Zij zal niet gerust kunnen sterven,

voordat gij bij haar komt, juffrouw."

Bij dit bericht pruttelde de waardige juffrouw
Corney een vloed van scheldwoorden tegen
oude vrouwen, die niet eens kunnen sterven zon-

der hare meerderen lastig te vallen, wikkelde

zich in een dikken doek, dien zij driftig opgreep,

en verzocht mijnheer Bumble, wel te willen blij-

ven, totdat zij terugkwam, uit vrees, dat er iets

bijzonders kon gebeuren. Zij beval de oude oppas-
ster, hare schreden te verhaasten en niet den ge-

heelen nacht te verbeuzelen met de trap op te

hinken, volgde haar met een zeer ontevreden
gelaat, en hield niet op met te schelden.

Bumble's gedrag was, toen hij zich alleen be-
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vond, geheel en al onverklaarbaar. Hij opende het

hoekkastje, telde de theelepeltjes, woog de sui-

kertang in zijne hand, en bekeek nauwkeurig
eene zilveren melkkan, om zich te overtuigen,

dat zij werkelijk van zilver was. Toen hij op dit

punt zijne nieuwsgierigheid bevredigd had, zette

hij zijn opgetoomden hoed op één oor, en danste

allerdeftigst drie of viermaal om de tafel heen.

Na deze buitengewone lichaamsoefening volbracht

te hebben, zette hij den hoed weer af, vlijde zich,

met den rug naar het vuur gekeerd, zeer breed
op zijn stoel neer, en scheen in gedachten een

ouderdom had haar lichaam gekromd, hare leden

beefden en haar verwrongen gelaat scheen veel-

eer de groteske schepping van een wild penseel

dan het werk der natuur te zijn.

Helaas, hoe weinige door de natuur geschapen
aangezichten verblijden ons door hunne schoon-
heid! Zoowel de gelaatstrekken als de harten wor-
den veranderd door de zorgen, bekommeringen
en smarten dezer wereld? slechts wanneer deze
driften slapen, of hunne prooi voor altijd verlo-

ren hebben, trekken de donkere wolken voorbij

en laten den helderen hemel vrij. Het is een ge-

wWÈm

„NU LAAT IK TI LOB ) DOE WAT TT BEVOLEN..IS ; BEGREPEN?" (blz. 77.)

zeer nauw-keurigen inventaris op te maken van
juffrouw Corney's toebehooren.

XXIV.

HANDELT OVER EEN ZEER ARM PERSOON, IS

ECHTER KORT, EN IN DEZE GESCHIEDENIS

VAN GROOT GEWICHT.

Zij, die de rust van juffrouw Corney gestoord
had, was geen oneigenaardige doodsbode. De

woon verschijnsel, dat de gelaatstrekken der

dooden in dien toestand van rust een sedert lang

verdwenen uitdrukking der slapende kindsheid

weer aannemen en de trekken der jeugd weer
vertoonen; zij zien er dan weder zoo kalm, zoo

vreedzaam uit, dat' zij, die ze in hunne gelukkige

jeugd gekend hebben, met huivering en vrees

bij de doodbaar nederknielen, en den engel zelven

op aarde meenen te zien.

De oude vrouw waggelde door de gangen heen

en de trappen ;op, mompelde eenige onverstaan-

bare woorden op het gekijf van juffrouw Corney,

gaf haar, toen zij eindelijk moest blijven staan om

OL1VIER TWIST.



adem te halen, het licht over, en bleef achter,

ten einde haar te volgen, wanneer zij daartoe
weer in staat zou zijn. Intusschen stapte de meer
krachtige moeder Corney naar het vertrek, waar
de stervende lag.

Dit was een kaal dakkamertje, aan welks eene
einde een flauw licht brandde. Eene andere oude
vrouw zat naast eene bedstede te waken, en de
leerjongen van den apotheker stond voor den
haard en maakte zich een tandenstoker uit eene
penneschacht.

„Eene koude nacht juffrouw Corney," zeide het

jonge mensch, toen de armmoeder binnentrad.

„Ja, zeer koud," antwoordde de dame op haar
vriendelijksten toon, en maakte bij het uit-

spreken dezer woorden eene buiging.

„Gij moet voor betere kolen van uwe leveran-

ciers zorgen," zeide de afgevaardigde van den
apotheker, terwijl hij met een verroesten pook
ia het vuur rondstiet: „deze deugen niet in

een zoo kouden nacht."

„Zij zijn zoo door de regenten gekozen," ant-

woordde de juffrouw; „het minste, dat zij behoor-
den te doen, is, dat zij ons warm hielden, want
onze ambtsplichten zijn zwaar genoeg."

Hier werd het gesprek door een gekerm der
zieke afgebroken. .

„O!" zeide het jonge mensch, terwijl hij naar
het bed keek, als had hij de zieke tot nu toe ge-

heel en al vergeten, „hier is geen olie meer in de
l.a.m.p. lamp, juffrouw Corney."

„Is het werkelijk zoover?" vroeg de arm-
moeder.

„Wanneer zij nog twee uur leeft, zal het mij

zeer verwonderen," vervolgde de apothekers-

leerling, terwijl hij eene punt aan zijn tanden-

stoker sneed. „Slaapt ze, oude?"
De waakster boog zich over het bed en knikte

toestemmend.
„Dan zal zij misschien voor goed inslapen,

indien gij geen leven maakt," zeide het jonge
mensch; „zet het licht op den vloer, want zij

mag het niet zien."

De waakster deed wat haar bevolen werd, maar
schudde het hoofd, als meende zij, dat de oude
vrouw zoo gemakkelijk niet sterven zou; vervol-

gens nam zij plaats naast de andere waakster,

die intusschen binnengekomen was. Juffrouw
Corney wikkelde zich met eene uitdrukking van
ongeduld in haar doek en ging aan het voeten-
einde van het bed zitten.

De apothekersleerling plaatste zich, toen zijn

tandenstoker gereed was, vlak voor het vuur,

en maakte gedurende eene minuut of tien goed
gebruik van zijn fabrikaat, waarop hij klaar-

blijkelijk slaperig werd, juffrouw Corney een
goeden nacht wenschte, en op de teenen heen-
sloop.

Nadat de drie vrouwen een tijdlang daar zwij-

gend gezeten hadden, stonden de twee oude
waaksters op, hurkten bij het vuur neder, en

hielden hare rimpelige handen er tegen, om ze

een weinig te warmen. De vlam wierp een spook-
achtig licht op hare verwelkte aangezichten en
maakte hare leelijkheid inderdaad afschuwelijk,

toen zij in deze houding zacht met elkander be-

gonnen te spreken.

„Zeide zij verder niets, Anny, terwijl ik ver-

trokken was?" vroeg zij, die aan juffrouw

Corney de boodschap gebracht had.

„Geen woord," antwoordde de andere. „Zij

trok een poos aan hare armen, doch ik hield

hare handen vast, en zij gaf het spoedig op.

Zij heeft niet veel kracht meer, en zoo kreeg

ik haar spoedig tot bedaren; ik ben zoo zwak
niet voor eene oude vrouw, volstrekt niet, al

ben ik ook in het armhuis."

„Heeft zij den heeten wijn gedronken, haar door
den dokter voorgeschreven?" vroeg de eerste.

„Ik wilde haar dien geven," antwoordde de
andere, „maar de tanden waren zoo stijf op
elkander geklemd, dat ik haar niets in den
mond kon brengen. Ik heb hem daarom zelve

maar opgedronken en hij deed mij goed."
De beide heksen keken oplettend rond of zij

ook gehoord werden, schikten toen nader bij het

vuur, en lachten hartelijk.

„Zij zou het ook gedaan, en vervolgens er

over gelachen hebben," vervolgde de eerste.

„Ja, dat zou zij," antwoordde de andere, „zij

hield van een grapje. Menig, menig lijk, zoo

schoon als een wassen beeld, heeft zij afgelegd:

mijne oude oogen hebben ze gezien en deze oude
handen hebben ze aangeraakt, want ik hielp haar i

wel eens eene enkele maal." Zij strekte hare be-

vende vingers uit toen zij sprak, tastte in haar
zak, nam er eene oude verkleurde snuifdoos uit,

waaruit zij eenige korrels in de uitgestrekte hand
harer gezellin, en een weinig meer in hare eigene
hand schudde. Terwijl zij hiermede bezig was,
trad de armmoeder, die tot nu toe met ongeduld
op het ontwaken der stervende vrouw uit hare

gevoelloosheid had gewacht, naar de twee oude
vrouwen toe, en vroeg op een scherpen toon,

hoelang zij nog wel zou moeten wachten.

„Niet lang, juffrouw," zeide de tweede vrouw,
terwijl zij hare scherpe blikken op juffrouw Cor-

ney vestigde. „Wij behoeven geen van allen lang

op den dood te wachten. Geduld! Geduld! hij zal

spoedig genoeg voor ons allen daar zijn!"

„Houd den mond suffende gekkin," zeide juf-

frouw Corney toornig. „Zeg mij, Martha, heeft zij

vroeger wel meer zoo gelegen?"
„Dikwijls," antwoordde de eerste vrouw.
„Dat zal echter wel niet weer gebeuren,"

voegde de tweede er bij, „dat is, zij zal nu nog
eenmaal wakker worden, en let er op, dat zal

niet lang meer duren!"
„Lang of niet lang," zeide de armmoeder bits,

„zij zal mij dan hier niet meer vinden, en neemt
gij beiden u in acht, dat gij mij niet weer om niets

komt storen. Het behoort niet tot mijne plichten,



om alle oude vrouwen hier in het huis te zien

sterven ; wat nog meer is : ik w i 1 niet ; ont-

houdt dat, onbeschaamde heksen! Wanneer gij

mij nog eenmaal voor den gek houdt, zal het

u berouwen, rekent daarop."
Zij wilde juist het vertrek verlaten, toen een

schreeuw der twee vrouwen, die naar het bed
gekeken hadden, haar aanleiding gaf ook eens

om te zien. De zieke zat overeind in het bed
en stak de armen naar haar uit.

„Wie is dat?" vroeg zij met eene holle stem.

„Stil! Stil!" riep een der waaksters, die zich

over haar heen boog, „ga liggen, ga liggen!"

„Levend zal ik niet weer gaan liggen," ant-

woordde de vrouw worstelende. „Ik w i 1 het

haar zeggen. Kom hier — nader. Ik wil het u
in het oor fluisteren."

Krampachtig greep zij de armmoeder bij den

arm, duwde haar op een stoel bij het bed neer,

en wilde juist beginnen te spreken, toen zij op-

keek, en bemerkte, dat de twee oude vrouwen
luisterend in de nabijheid stonden.

„Zend haar heen!" riep zij dof, „spoedig!"

De twee oude vrouwen beklaagden zich bitter,

dat het met de arme vrouw zoover gekomen was,

i dat zij hare beste vriendinnen niet meer kende,

en betuigden onder allerlei verzekeringen, dat

zij haar niet wilden verlaten; doch juffrouw Cor-

ney beval haar het vertrek te verlaten, sloot de

deur en keerde naar het bed terug. Nauwelijks

waren de oude heksen de kamer uit, of zij veran-

derden van toon, en riepen door het sleutelgat,

dat de oude Sally dronken was, 't geen, inder-

daad, niet geheel bezijden de waarheid was,

daar zij bij de tamelijke hoeveelheid opium, haar

door den apotheker voorgeschreven, ook nog
verkeerde onder de werking van een laatste glas

grog, dat de beide ouden, bij de teederheid van
haar gemoed, haar heimelijk hadden gegeven.

„Luister nu naar mij," zeide de stervende

luide, terwijl zij zich inspande om hare laatste

krachten bijeen te zamelen. „Hier in hetzelfde

kamertje, in ditzelfde bed, paste ik eenmaal een

jong, schoon schepseltje op, dat met verwonde
voeten, bestoven en bloedig, in het huis werd
gedragen. Zij bracht een zoon ter wereld, en

stierf. Laat ik mij eens bedenken; in welk jaar,

was het toch?"

„Het komt hier niet op het jaar aan," zeide

de ongeduldige toehoorster; „wat gebeurde er

verder?"

„Ach!" mompelde de zieke, die weer in haar

slaperigen toestand verviel, „wat er verder ge-

beurde ?" — wat er verder gebeurde ? — wat er

verder — ik weet het," schreeuwde zij, driftig

opspringende, terwijl haar aangezicht bloedrood

werd en hare oogen haar uit het hoofd puil-

den, „ik heb haar bestolen. Zij was nog niet

koud; —- ik zeg u, dat zij nog niet koud was,

toen ik haar bestal."

„Wat, om Gods wil, hebt gij haar afgenomen?"

riep juffrouw Corney uit, met eene houding alsof

zij om hulp wilde roepen.

„Dit," antwoordde de zieke, terwijl zij de hand
op den mond van de armmoeder hield, het

eenige wat zij bezat. Het ontbrak haar aan klee-

ding en voedsel, doch zij had het veLig aan

haar boezem bewaard. Goud was het, zeg ik

u, — kostbaar goud, waarmede zij haar leven

had kunnen redden!"

„Goud!" herhaalde de armmoeder, en boog
zich over de vrouw heen, die achterover zonk. —
„Verder! verder! Wat was het? Wie was die

vrouw? Wanneer is het gebeurd?"
„Zij verzocht mij dringend, het vei ig te bewa-

ren," antwoordde de zieke jammerend, „en ver-

trouwde het mij, terwijl ik alleen bij haar was.

Ik stal het reeds in mijn hart, toen ik het voor
de eerste maar aan haar hals zag hangen, en het

leven van het kind heb ik misschien ook op mijn

geweten. Men zou het waarschijnlijk beter behan-

deld hebben, indien men alles geweten had."

„Geweten, wat?" vroeg de andere, „spreek!"

„De jongen geleek zoo sprekend op zi]ne moe-
der," zeide de vrouw, wier gedachten zeer ver-

ward waren, en die op de vraag geen acht sloeg,

„dat ik haar niet vergeten kon, telkens wanneer
ik hem naderhand zag. Arm meisje, arm meisje!

zij was nog zoo jong, zoo zachtmoedig! Wacht
eens! Ik heb nog meer te zeggen. Ik heb alles

nog niet gezegd, niet waar?"
„Neen, neen," antwoordde de armmoeder, die

zich bukte, om de woorden te verstaan, welke

hoe langer hoe zwakker werden. Haast u, of

het is misschien te laat."

„De moeder," vervolgde de vrouw, en spande
nogmaals hare krachten in, „de moeder zeide

mij, toen zij den dood voelde naderen, dat wan-
neer het kind levend ter wereld kwam en in het

leven bleef, het zich eens den naam zijner arme
jonge moeder niet zou behoeven te schamen. „O,
barmhartige hemel," zeide zij en vouwde de han-

den, „wat het ook zij, een jongen of een meisje,

verschaf het vrienden op deze wereld en erbarm

u over een arm verlaten kind, dat niemand heeft

dan u."

„Hoe heet de knaap?" vroeg juffrouw Corney.

„Men noemde hem Olivier," antwoordde de

vrouw met eene zwakke stem. „Het goud, dat

ik stal, was..."

„Wat? Wat?" vroeg de andere.

Met gespannen nieuwsgierigheid boog zij zich

over de vrouw heen, om haar antwoord te hoo-

ren, maar trad onwillekeurig terug, toen de zieke

zich nog eens langzaam en stijf in eene zittende

houding oprichtte, het kleed van juffrouw Cor-

ney met beide handen greep, eenige onverstaan-

bare woorden mompelde en levenloos ter neder-

zonk.

„Dood!" zeide eene der oude vrouwen, die bin-

nenkwamen, zoodra de deur geopend werd.



„Zonder eigenlijk iets te zeggen," zeide de
armmoeder en vertrok.

De beide oude vrouwen hielden zich klaarblij-

kelijk te zeer met hare treurige bezigheden aan
het lijk onledig, dan dat zij zouden hebben kun-
nen antwoorden, en werden dus met de doode
alleen gelaten.

XXV.

WAARIN HET VERHAAL ONS TOT DEN HEER FAGIN
EN ZIJN GEZELSCHAP TERUGVOERT.

Terwijl dit in het armhuis in de provincie voor-

viel, zat Fagin in zijne oude kluis — dezelfde,

waaruit Olivier door het meisje was afgehaald,
— te broeden bij een rookend vuur. Hij hield een
blaasbalg op de knieën, en scheen daarmede wat
meer leven aan het vuur te hebben wi'.len bijzet-

ten. Thans echter zat hij in diepe gedachten ver-

zonken, leunde met de ellebogen op zijne knieën
en met de puntige kin op zijne duimen, en had
zijne blikken onafgebroken gevestigd op het

roestige ijzerwerk van den haard.

Aan eene tafel achter hem zaten de geslepen
„Draaier", mijnheer Charley Bates en Chitling

ijverig te whisten; de „Geslepene" speelde den
stomme tegen de heeren Bates en Chitling. Het
gelaat van eerstgenoemden gentleman, dat er ten

allen tijde zeer verstandig uitzag, was thans nog
belangwekkender door de stille waarneming van
het spel, en de opmerkzaamheid, waarmede hij

de beweging van Chit.ing's hand volgde, waarop
hij van tijd tot tijd een onderzoekenden blik

richtte, wijselijk zijn eigen spel regelende naar

den uitslag zijner waarnemingen op zijn buur-

mans kaarten. Daar het een zeer koude nacht was,
had de „Draaier" zijn hoed opgehouden, dat hij

trouwens meermalen deed, al was hij thuis. Ook
hield hij tusschen de tanden eene kalken pijp, die

hij slechts nu en dan voor eenige oogenblikken uit

den mond nam, wanneer hij het, om zich te ver-

frisschen, noodig oordeelde, eene flesch aan te

spreken, die voor het gemak van het gezelschap

met gereedgemaakten grog op de tafel stond.

Charley Bates volgde insgelijks zijn spel met de
grootste oplettendheid; daar hij echter veel leven-

diger was dan zijn talentvolle vriend, greep hij

ijveriger naar den grog en mengde zich in me-
nige grappen en niet bij het spel behoorende op-

merkingen, allen ten zeerste vermeden door een
goed speler. De geslepen „Draaier" nam dan ook
inderdaad meer dan eens de gelegenheid waar,

om zijn makker deze onbetamelijkheden onder
het oog te brengen, al welke terechtwijzingen

mijnheer Bates builengewoon goed opnam, en ze

beantwoordde met een of ander snedig gezegde,

waarvan de gelukkige toepassing het gemoed
van mijnheer Chitling met bijzondere bewonde-

j

ring vervulde. Het was opmerkelijk, dat laatstge-
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noemde gentleman en Bates steeds verloren, en
dat dit den laatste verre van hem met wrevel te

vervullen, het grootste genoegen scheen te ver-

schaffen, dat hij na ieder spel luid begon te

lachen, en beweerde, dat hij van zijne levens-

dagen nooit zulk een prettig spel gezien had.

„Nu is het uit," zeide Chitling, met een lang
gezicht eene halve kroon uit zijn vestzak nemen-
de. „Ik heb nog nooit iemand zoo gelukkig
zien spelen als jou, Jack; zelfs wanneer wij

goede kaarten hebben, kunnen Charley en ik er
niets mede uitrichten."

Deze aanmerking op zich zelve, of wel de
wijze waarop zij gemaakt werd, namelijk op"
een zeer jammerenden toon, kwam Charley Bates

zoo buitengemeen voor, dat zijne woeste lachbui

den jood uit zijne mijmering wekte, en hij vroeg
wat er te doen was.

Charley legde hem de zaak uit. „Probeer het

nog eens, Tom, probeer het nog eens," zeide de
jood met een grijns, waaruit duidelijk bleek, dat
hij de reden er van goed begreep.

„Ik voor mij, niet meer, dankje Fagin," ant-

woordde Chitling; „ik heb er genoeg van. De
„Draaier" is zoo razend gelukkig, dat er tegen
hem niet te spelen is/'

„Ha, ha, vriend!" lachte de jood, „wanneer
gij den „Draaier" iets wilt afwinnen, dient gij

vroeg op te staan."

„Vroeg opstaan!" zeide Char'ey, „men moet
den geheelen nacht door de schoenen aanhou-
den, -een verrekijker voor ieder oog, en een
tooneelkijker om den hals hebben, wanneer men
hem den baas wil worden."
Heer Dawkins ontving deze vleiende compli-

menten met wijsgeerige bedaardheid en wi.de
eene weddenschap aangaan tegen een shilling,
dat hij terstond voor de eerste maal een heer uit

de kaarten zou trekken. Daar niemand de wed-
denschap wilde aangaan en zijne pijp juist uit-

gegaan was, vermaakte hij zich, met krijt een
schets van Newgate, de bekende Londensche
gevangenis, op de tafel te teekenen, waarbij hij

bijzonder schoon floot.

„Wat ben je toch verschrikkelijk droomerig,
Tommy," zeide de „Draaier", de stilte afbreken-
de, die voor eenige oogenblikken onder 't gezel-

schap heerschte. „Waar zou hij over zitten den-

ken, Fagin, wat dunkt u?"
„Hoe zou ik dat weten, vriendje," antwoordde

de jood, terwijl hij, den blaasbalg ijverig han-

teerende, rondzag; „misschien wel over zijn ver-

lies, of wel over zijn kort uitstapje naar het

land, waar hij pas van teruggekomen is. Is het

dat mijn waarde?"
„Geen sikkepitje van waar," antwoordde de

„Draaier", aan d i t onderwerp een einde ma-
kende, toen hij zag, dat Chitling wilde ant-

woorden. „Wat is jou meening, Charley."

„Ik zou zeggen," liet Bates zich hooren met een



laeh, „dat hij buitengewoon verliefd is op Betsy.

Kijk eens hoe hij bloost! Tom Chitling verliefd!

Fagin, wat een grap!"
Geheel overweldigd door het feit, dat mijnheer

Chitüng het slachtoffer was van een teederen

hartstocht, wierp Bates zich met zulk een geweld
achterover in zijn stoel, dat hij zijn evenwicht

verloor en over den grond tuimelde, waar hij

(want dit voorval maakte aan zijne uitgelaten-

heid geen einde) zoo lang als hij was, lag, tot de
lachbui over was; toen nam hij zijne zitplaats

weer in, en begon opnieuw te lachen.

„Stoor u niet aan hem," zeide de jood, Daw-
kins een oogje, en Bates een gevoeügen tik met
den blaasbalg gevende. „Betsy is een lief meisje.

Houd haar vast, Tom, houd haar vast."

„Wat ik zeggen wil, Fagin," antwoordde
Chitling, met een hoogrood gelaat, „is, dat nie-

mand hier er iets mee te maken heeft."

„Dat is ook zoo," meende Fagin, „maar Char-

ley wil wat praten; Stoor u niet aan hem, vriend,

stoor u niet aan hem. Betsy is een lief meisje.

Neem haar als ge kunt, Tom, en je fortuin is

gemaakt."

„Dat zal ik," antwoordde Chitling. „Ik zou niet

in den molen geloopen hebben, wanneer 't niet

om haar was gebeurd. Maar het gaf voor u een

goed karweitje, is 't niet, Fagin? En wat betee-

kenen zes weken ! Op den een of anderen tijd

moest het toch komen, en waarom dan niet in

den winter, wanneer men zooveel niet kan uit-

gaan, zeg, Fagin?" „--.
„Zeker, mijn jongen," antwoordde de jood.

„Gij zoudt er niet langer om malen, Tom, zoudt

gij," vroeg de „Draaier", Charley en den jood

een oogje gevende, „wanneer het met Bet in orde

was?" -

„Ik zeg, dat ik dat dan niet langer doen zou,"

antwoordde Tom, kwaad wordende. „Daar nu.

En ik zou wel willen weten, wie - zooveel zou

doen; niet Fagin?" -

„Niemand, mijn jongen," antwoordde de jood,

„geen sterveling. Ik zou niemand weten, die dat

doen zou, behalve gij; niemand." '
-~

„Ik zou er goed afgekomen zijn, wanneer ik

haar in den steek gelaten had, is 't niet Fagin ?"

vervolgde kwaadaardig de half onnoozele Chitüng..

„Een enkel woord van mij, en ik was er goed
afgekomen, is 't niet, Fagin?"
„Zeer zeker, mijn jongen," antwoordde de jood.

„Maar ik heb niet gebabbeld, heb ik, Fagin?"
vroeg Tom, met eene verbazende radheid van

tong vraag op vraag stapelende.

„Neen, neen, zeker niet," liet deze zich weer
hooren, „daar zijt ge veel te kloekmoedig voor,

veel te kloekmoedig !"

„Misschien wei/' antwoordde Tom, rondziende,

„en wanneer dit het geval is, wat belachelijks

is er dan aan, Fagin?"
Toen de jood zag dat Chitling buitengewoon

driftig werd, haastte hij zich hem te verzekeren,

dat niemand lachte. En om heffi een bewijs te

geven, hoe ernstig het gezelschap gestemd was,
beriep hij zich op Bates, Chitüng's voornaamsten
beleediger. Maar Charley, die zijn mond opende,
om te zweren, dat hij van zijn leven nog nooit

ernstiger gestemd geweest was, was ongelukkig
niet in staat, een luiden schaterlach te onder-
drukken, waarop de misleide Chitling, zonder
eenige voorafgaande waarschuwing, door de
kamer stoof, om den beleediger eene muilpeer
toe te dienen; doch Charley bukte behendig en
zoo juist van pas, dat de slag neerdaalde op de
borst van den vrooüjken ouden heer zoodat deze
tegen den muur tuimelde, waar hij naar adem
stond te snakken, terwijl Chitling hem met diepe

|
verslagenheid aanstaarde.

„Luister!" riep de „Draaier" op dit öogenbük
uit, „ik hoor de schel." Terstond nam hij het licht

en sloop zacht naar de voordeur.

De schel werd, terwijl de overigen in den don-
ker achterbleven, nogmaals en met zeker onge-
duld overgehaald. Na eenige oogenbükken ver-

scheen de „Draaier" weer en fluisterde Fagin
geheimzinnig eenige woorden in het oor.

„Wat!" riep de jood, „alleen?"
De „Draaier" knikte,' hield de hand voor het

licht, en gaf Charley Bates een wenk, dat hij wèl
doen zou, thans zijn gelach te staken. Dezen
vriendenraad gegeven hebbende, zag hij den jood

aan en wachtte op diens bevelen.

De oude man beet zich op zijn gele vingers en

dacht eenige oogenbükken na. Men kon aan zijn

gelaat zien, dat hij het een of ander duchtte, en

vreesde het ergste te zullen vernemen. Eindelijk

richtte hij het hoofd op. . .

„Waar is hij?" vroeg hij.

De „Draaier" wees naar de voordeur, en maakte
eene beweging alsof hij de kamer wilde verlaten.

„Ja," zeide de jood, in antwoord op deze stil-

zwijgende vraag, „breng hem binnen. Stil ! be-

daard! Charley, stil, Tom!"
Dit kort bevel aan Charley Bates en zijn nieu-

wen vijand werd oogenbükkelijk opgevolgd, en
men kon hen verder niet hooren, toen de „Draaier"

de trap afdaalde met het licht in de hand, en
terugkeerde, gevolgd door een man met een kiel

aan, en die een grooten doek, welke om het be-

nedenste gedeelte van zijn gelaat gewikkeld was,

afdeed, en het ongewasschen, ongeschoren en
slaperig gezicht van Toby Crackit vertoonde.

„Hoe gaat het, Fagin?" vroeg de waardige
man, terwijl hij den jood toeknikte. „Stop den
doek in mijn hoed, „Draaier", opdat ik Weet,

waar ik hem vinden kan. Gij zult eenmaal, als

een kranige vent, onzen stand eer aandoen."
Met deze woorden trok hij zijn kiel uit, nam

een stoel, ging bij het vuur zitten en zette zijne

voeten op de vuurplaat.

„Kijk, Fagin," zeide hij, terwijl hij troosteloos

de punten zijner laarzen aanschouwde, „niet een

dropje schoensmeer sedert —-gij weet wel; maar



kijk mij zoo niet aan, man. Alles heeft zijn tijd,

zegt Saiomo; over de zaken kan ik eerst spreken,

wanneer ik gegeten en gedronken heb; schaf dus

het een of ander op, en laat mij, het eerst sedert

drie dagen, bedaard mijne maag vul/en."

De jood gaf den „Draaier" een wenk, om den

voorraad op de tafel te zetten, ging tegenover

den inbreker zitten en wachtte.

Te oordeelen naar den schijn, scheen Toby
echter geen groote haast te zullen maken om het

gesprek aan te knoopen. Aanvankelijk beschouw-
de de jood met oplettendheid de gelaatstrekken

van den nieuw aangekomene, als wi.de hij daar-

uit opmaken, van welken aard de berichten

waren, die Toby mede te deelen had. Toby zag er

vermoeid en uitgeput uit, maar op zijn gelaat

zetelde de gewone kalmte, en door het vuil en den

baard drong een lach van zelfbewondering heen,

welke hem eigen was.

De jood telde met ongeduld elke bete, welke

zijn gast in den mond stak, en stapte intus-

schen in de grootste onrust de kamer op en

neder. Alles was echter vruchteloos. Toby at

met de meeste uiterlijke onverschilligheid voort,

totdat hij niet meer eten kon, gebood vervol-

gens de knapen, het vertrek te verlaten, maakte
zich een glas grog klaar, en zich zelven gereed

om zijn verhaal aan te vangen.

„Voordat ik begin, Fagin," zeide Toby.

„Ja, ja," viel de jood hem in de rede, terwijl

hij zijn stoel naderbij schoof.

Crackit staakte zijne rede, om eene teug grog

te nemen en de betuiging af te leggen, dat hij

dien voortreffelijk vond, daarop plaatste hij zijne

voeten tegen den lagen schoorsteenmantel, zoo-

dat zijne laarzen zich in eene rechte lijn met zijne

oogen bevonden, en ging toen voort.

„Voordat ik begin, Fagin, waar is Bill?"

„Wat?" riep de jood uit, en sprong op.

„Gij wilt toch niet zeggen..." zeide Toby en

verbleekte.

„Zeggen! Wat zeggen?" schreeuwde de jood,

terwijl hij woedend op den grond stampte. „Waar
zijn zij? Sikes en de jongen — waar zijn zij? —
Waar zijn zij gebleven? — Waar hebben zij

zich genesteld? — Waarom zijn zij niet hier ge-

komen?"
„De inbraak mislukte," antwoordde Toby

zacht.

„Dat weet ik," zeide de jood, terwijl hij een

nieuwsblad uit den zak haalde en daarop wees.

„Wat verder?"

„Zij schoten en troffen den knaap. Wij vlucht-

ten met hem tusschen ons beiden in, over het

land, — zoo gauw als een raaf — door dik en

dun, over heggen en slooten. Wij werden ver-

volgd. Verdoemenis! De geheele omtrek was op
de been en joeg ons de honden achterna."

„De knaap?" vroeg de jood angstig.

„Bill had hem op den rug en liep als de wind.

Eens hielden wij stil, om hem weer tusschen ons

in te nemen; zijn hoofd hing op zijde en hij was
ijskoud. Zij waren ons op de hielen. Ieder voor

zich zelven en God voor ons allen! Wij scheiden

en lieten den jongen in eene sloot liggen, — dood
of levend, weet ik niet"

De jood wi.'de niets meer hooren; schreeuwde

luid, wrong de handen, trok zich het haar uit

het hoofd, stoof de kamer uit en de straat op.

XXVI.

EEN GEHEIMZINNIG PERSOON TREEDT OP.

De oude jood had den hoek der straat reeds

bereikt, vóórdat hij van den indruk, dien het ver-

haal van Crackit op hem gemaakt had, bekomen
was. Hij verminderde de snelheid zijner schreden

niet, maar liep nog altijd op dezelfde woeste en

driftige wijze voort, totdat een rijtuig kwam aan-

rijden, en een schreeuw van de voetgangers, die

zijn gevaar merkten, hem weer op het trottoir

bracht. Hij zag eens rond, als om zich te bezinnen

waar hij zich thans bevond, bleef eenige oogen-

blikken staan en ging toen in eene juist tegen-

overgestelde richting voort. Hij vermeed zooveel

mogelijk alle hoofdstraten en bereikte eindelijk

S n o w H i 1 1. Hier liep hij nog sneller dan te

voren, totdat hij in een straatje aankwam, waar
hij zijn stap eenigszins matigde en vrijer adem
scheen te halen.

Daar, waar Snow Hill en Holborn Hill
elkander kruisen, loopt aan de rechterhand, wan-
neer men van de City komt, een nauw morsig

straatje naar Saffron Hill. In de vuile winkels

er van zijn groote hoopen zijden doeken van
allerlei kleuren en patronen uitgestald, want hier

wonen de menschen, die ze van zakkenrollers

koopen. Honderden van deze zakdoeken hangen
buiten aan pinnen voor de deuren en ramen, en

van binnen zijn zij op planken gerangschikt.

Field Lane heet het straatje, en hoe klein het

ook zij, heeft het toch zijn barbier, zijn koffie-

huis, zijn bierhuis enz. Het is eene handels-kolo-

nie op zich zelf, het depot der zakkenrollers.

Vroeg in den morgen en 's avonds tusschen licht

en donker wordt het bezocht door geheimzinnige

kooplieden, die hun handel drijven in donkere

achterkamertjes, en dan evenzoo langs omwegen
heensluipen als zij gekomen zijn. Hier hangen de

oude-kleerkooper, de schoenlapper en de vodden-

handelaar hunne waren op, als een uithangbord

voor de kleine dieven, en een voorraad van oud
ijzer en beenderen, hoopen van bevlekte wollen en

linnen stoffen vermolmen en rotten in de kelders.

Naar dit oord richtte de jood zijne schreden.

Hij was bij de bleeke bewoners van dat straatje

bekend, want allen, die daar rondloerden, om
te koopen en te verkoopen, knikten hem ver-



trouwelijk toe. Hij beantwoordde deze groeten op
dezelfde wijze, sloeg echter verder geen acht op

de lieden, totdat hij aan het einde der straat ge-

komen was. Hier bleef hij staan, en sprak een

oud klein mannetje aan, die zooveel van zijn per-

soon in een kinderstoel geperst had, als deze

daarvan bergen kon, en die in de deur van zijn

winkel eene pijp zat te rooken.

„Ach, uw aanblik, mijnheer Fagin, kan de

ziekste oogen heelen," antwoordde deze achtbare

koopman op de vraag van den jood naar zijne ge-

zondheid.

Het ging hier in de nabijheid wat al te heet

toe, Lively," zeide Fagin, terwijl hij zijne wenk-

brauwen optrok en de handen op den rug over

elkander sloeg.

„Ja, ik heb de klacht al een paar maal ge-

hoord," antwoordde de koopman, „maar het zal

wel spoedig afkoelen, denkt gij niet?"

Fagin knikte toestemmend. In de richting van

S a f f r o n H i 1 1 wijzende vroeg hij, of daar gin-

der van nacht iemand op was.

„In De Kreupelen?" vroeg de man.

De jood knikte.

„Wacht eens!" vervolgde de koopman naden-

kend. „Ja, zooveel ik weet, zijn er zoo wat een

half dozijn ingegaan. Ik denk niet dat uw vriend

er zijn zal."

„Sikes niet?" vroeg de jood, met een teleurge-

steld gezicht.

„Non i s t w e n t u s, zooals de rechtsgeleer-

den zeggen," antwoordde het kleine mannetje,

die daarbij het hoofd schudde en een bedenkelijk

gezicht zette. „Hebt gij heden niets voor mij?"

„Heden niets," antwoordde Fagin en wilde

vertrekken.

„Gaat gij naar de Kreupelen, Fagin?" riep de

kleine man hem na. „Wacht, ik ga met je
!"

De jood keerde zich om, en wenkte met de

hand, om den vrager te beduiden, dat hij liever

alleen ging, en daar het mannetje zich niet zoo

spoedig uit den kinderstoel kon werken, moest

het bierhuis de Kreupelen de eer van de tegen-

woordigheid des heeren Lively ontberen. Toen
hij eindelijk op zijne beenen stond, was de jood

verdwenen, en mijnheer Lively perst zijn lichaam,

nadat hij op zijne teenen was gaan staan om den

jood na te kijken, wederom in den stoel, wisselde

met de vrouw van een winkel aan de overzijde

der straat een bedenkelijk hoofdschudden, waar-

in twijfel en mistrouwen duidelijk te lezen waren,

en stak zijne pijp met een deftige houding weer

in den mond.
De Drie Kreupelen, of De Kreupelen, onder

welken naam het huis bij zijne klanten bekend

stond, was hetzelfde waar wij Sikes met zijn hond

ontmoet hebben. Fagin gaf een man, die bij

de toonbank stond, een wenk, ging de trap op,

opende de deur eener kamer, trad stil binnen,

hield de hand boven de oogen en zag onrustig

rond, als zocht hij iemand.

De kamer werd door twee gaslampen verlicht,

wier helder schijnsel wegens de gesloten blinden

en dikke roode gordijnen, welke er voor hingen,

van buiten niet zichtbaar was. De zoldering was
zwart, ten einde te voorkomen, dat hare kleur

door het walmen van de lampen vuil gemaakt
werd, en het geheele vertrek was in zulk een

dikken tabaksdamp gehuld, dat men, binnen-

tredende, bijna niet in staat was, iets of iemand

te onderscheiden. Maar langzamerhand en nadat

een gedeelte van den damp door de geopende
deur weggetrokken was, kon men eenige men-
schenhoofden, even verward als de klanken, die

het oor bereikten, onderscheiden; wanneer het

oog aan het tooneel gewoon was geworden, zag

men een talrijk gezelschap mannen en vrouwen,

aan eene lange tafel zitten; aan het boveneind

van de tafel zat een voorzitter met den presi-

dents-hamer in de hand, terwijl een ander man,
met een purperkleurigen neus en met een wegens
kiespijn omwonden gezicht in een hoek voor eene

oude tjingelende piano zat.

Toen Fagin zachtjes binnenkwam, veroorzaak-

te de kunstenaar, door met de vingeren bij wijze

van preludium over de toetsen te rammelen, een

algemeen geroep om een lied. Nadat het ge-

schreeuw een weinig bedaard was, stond een

jong meisje op, om het gezelschap op eene bal-

lade van vier coupletten te onthalen, terwijl de

kunstenaar tusschen elk couplet de melodie zoo

fortissimo, als hem slechts mogelijk was, speelde.

Toen dit geëindigd was, schonk de president

zijne goedkeuring er aan, waarop de kunstenaar

vrijwillig aan des presidents rechter- en linker-

zijde een duet zong, dat grootelijks werd toege-

juicht.

Onder de groep waren eenige zeer merkwaar-
dige gezichten. In de eerste plaats de voorzitter

zelf, de kastelein des huizes, een plompe, ruwe,

stevig gebouwde knaap, die gedurende het zin-

gen zijne rollende blikken nu hier, dan daar

wendde, en terwijl hij zich geheel en al aan de

genoegens der toonkunst scheen over te geven,

alles wat gezegd en gedaan werd met de meeste

oplettendheid gadesloeg. Naast hem zaten de

zangers en zangeressen, die met schijnbare onver-

schilligheid de complimenten van het gezel-

schap ontvingen, en bij afwisseling een dozijn

glazen grog aannamen, welke hun aangeboden
werden door hunne meest opgetogene bewon-

deraars, wier gelaatstrekken de ondeugd in alle

mogelijke gedaanten en graden uitdrukten, en

juist de opmerkzaamheid tot zich trokken door

hunne terugstootendheid. Loosheid, ruwheid en

dronkenschap in alle trappen, lagen daarop met

scherpe trekken afgeteekend, terwijl de vrouwen
— sommigen met de laatste overblijfselen van

voormaligen bloei, welke ieder oogenblik meer
en meer scheen te verwelken; anderen, die

reeds geen kenmerk hoegenaamd van hare kunne

meer toonden en een walgelijk uitzicht van ontucht



en misdaad vertoonden; deels geheel jonge meis-

jes, deels jonge vrouwen; geene enkele boven de
jaren der jeugd, — het zwartste en treurigste

gedeelte van dit tooneel vormden.

Fagin, in dit opzicht door geen hevige harts-

tochten geprikkeld, blikte intusschen gretig van
het eene gelaat naar het andere, klaarblijkelijk

zonder dat te vinden, hetwe'k hij zocht. Toen hij'

eindelijk de blikken van den voorzitter ontmoette,

gaf hij dezen een lichten wenk, en ver.iet het

vertrek even stil als hij het binnengetreden was.

„Wat is er van je dienst, mijnheer Fagin?"
vroeg de man, die hem gevolgd was. „Wilt gij

niet bij ons blijven? gij zult ons met uwe tegen-

woordigheid zeer vereeren."

De jood schudde ongeduldig het hoofd en fluis-

terde: „Is hij hier?"

„Neen," antwoordde de man.
„ En geen bericht van Barney ?" vroeg Fagin verder.

„Neen," antwoordde de kastelein van de Drie

Kreupelen, want dat was hij. „Hij zal zich niet

roeren, voordat alles veilig is. Zij zijn op hun
terugweg, daar kunt gij staat op maken. Het gaat

naar wensch, anders zouden wij iets van Barney
vernomen hebben. Hij doet voorzeker goede
zaakjes."

„Zal hij dezen avond niet hier komen?" vroeg
de jood verder, denzelfden nadruk op dit voor-

naamwoord leggende als vroeger.

„Monks meent gij?" vroeg de waard aarzelend.

„Stil!" fluisterde de jood. „Ja."
„Zonder twijfel!" antwoordde de man, terwijl

hij een gouden horloge uit zijn zak trok. „Ik had
hem al verwacht. Wanneer gij nog eene tien

minuten wachten wilt, zal hij..."

„Neen, neen," zeide de jood haastig, op een
toon waaruit men kon opmaken, dat hij wel den
gevraagden persoon wenschte te zien, doch dat

zijne afwezigheid hem thans zeer te stade kwam.
„Zeg hem, dat. ik hier geweest ben om hem te

spreken, en dat hij dezen nacht nog bij mij moet
komen; neen, zeg maar liever morgen. Daar hij

niet hier is, is het nog tijd genoeg."

„Goed," zeide de man. „Anders niet?"

„Geen woord meer," antwoordde de jood, de
trap afgaande.

„Ik heb Phil Barker hier," zeide de ander, ter-

wijl hij zich over de leuning boog en zacht fluis-

terde: „Hij is zoo dronken, dat een kind hem ge-
vangen zou kunnen nemen."
„Zoo? Maar het is Phil Barker's tijd nog niet,"

zeide de jood, naar boven ziende. „Phil heeft

meer te verrichten, vóórdat wij ons van hem ont-
doen. Keer nu maar naar het gezelschap terug en
zeg aan de lui, dat zij zich vroolijk maken, zoo-
lang het duurt. Ha, ha, ha!"

De waard lachte met den oude mede, en keerde
naar zijne gasten terug. De jood daarentegen was
nauwelijks alleen, of zijn gelaat nam weer de
vorige uitdrukking van angst en nadenken aan.

Na kort beraad, nam hij een huurrijtuig en liet

zich naar Bethnal Green brengen ; op een
afstand van ongeveer vijf minuten van de woning
van Sikes steeg hij uit, en legde den verderen
weg te voet af.

„Nu," mompelde de jood, terwijl hij aan de
deur klopte, „wanneer er iets achter steekt dan
krijg ik het uit jou, meisje, hoe geslepen gij ook
wezen moogt."
Bedoelde vrouw bevond zich in hare kamer;

j

Fagin liep de trap op en trad zonder complimen-
I

ten de kamer in. Het meisje was alleen; zij lag

met het hoofd en loshangende haren op de tafel,
j

„Zij heeft gedronken," dacht de hardvochtige jood,
j

„of zij ligt misschien in onmacht."
De oude man keerde zich om en sloot de deur

toen hij deze opmerking maakte; het geraas, !

daardoor veroorzaakt, deed het meis;e ontwaken,
j

Zij trachtte op zijn sluw gelaat te lezen, of hij haar
i

goede berichten bracht en hoorde hem vertellen I

wat Crackit hem van de zaak had gezegd. Toen !

nam zij hare vorige houding weer aan zonder een
j

woord te spreken. Zij stiet het licht ongeduldig
van zich af, en schoof, terwijl zij een paar maal
in koortsachtige onrust van houding veranderde,

met de voeten op den vloer heen en weer; dit was
ook alles.

Gedurende dit zwijgen keek Fagin onrustig in de
kamer rond, alsof hij zich wilde overtuigen, dat

Sikes werkelijk niet in stilte was teruggekeerd, i

Dit onderzoek scheen hem gerust te stellen, hij !

kuchte eenige malen, en zocht een gesprek aan te
|

knoopen, doch het meisje nam zoo weinig notitie i

van hem als ware hij van steen. Eindelijk deed
j

hij eene andere poging, wreef zich de handen,
[

en vroeg op zijn vriendelijksten toon: „En waar I

zoudt gij denken, dat Bill nu wel is?"
Het meisje gaf nauwelijks verstaanbaar ant-

woord, dat zij dit niet zeggen kon, en naar den
toon te oordeelen, waarop zij dat antwoord uit-

sprak, scheen het dat zij schreide.

„En de knaap!" vervolgde de jood, die moeite
deed om haar in het aangezicht te zien. „Dat arme
kleine kind, Nancy, in eene sloot achtergelaten,

denk eens!"
„Het kind!" zeide het meisje, en keek eens-

klaps op, „heeft het daar beter dan onder ons,

en wanneer er voor Bill maar geen ongeluk uit

voortkomt, hoop ik dat de knaap dood in de sloot

ligt. en dat zijne jonge leden daar verteren.

'

„Wat?" vroeg de jood verwonderd.

„Ja, dat wensch ik," herhaalde het meisje,

terwijl hare blikken die van den jood ontmoetten.
„Ik zal blij zijn, wanneer ik hem niet weer onder
mijne oogen behoef te hebben en te weten kom,
dat hij het ergste heeft doorgestaan; ik kan hem
in mijne nabijheid niet verdragen ; zijn aanblik

brengt mij in het harnas tegen mij zelve en tegen

u allen."

„Boe!" zeide de jood verachtelijk. „Gij zijt

dronken, meid!"
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„Ben ik?" zeide het meisje op een bitteren

toon. „Jou schuld is het niet, wanneer ik het

niet ben; ging het naar jou wensch, dan moest
ik het altijd zijn, maar juist nu niet. Mijn humeur
bevalt je niet, wel?"
„Neen," antwoordde de jood woedend, „dat

doet het niet."

„Maak het dan anders," zeide het meisje

lachende.

„Anders maken?" antwoordde de jood, die

door de bedrogene verwachting en onwelkome
hardnekkigheid van het meisje uitermate verbit-

terd was, „ik z a 1 het anders maken. Luister, jij

slet, luister! Met zes woorden kan ik Sikes zoo

levensJk in mijne macht heb, en die mij verbond
aan een duivel in menschengedaante, die slechts

behoeft te willen, en de macht heeft om ?"

Naar lucht snakkende, zocht de jood woorden
om verder te gaan, doch in hetzelfde oogenblik

stuitte hij de uitbarsting zijner woede en veran-

derde geheel en al van toon. Een oogenblik te

voren liep hij met geslotene vuisten de kamer
rond, terwijl zijne oogen uit zijn hoofd puilden en

zijn gelaat bleek was van woede ; thans zonk hij

op een stoel neer, krom in elkander en sidderde

van vrees, dat hij een geheim verraden had. Na
eene korte pauze waagde hij het weder naar het

meisje om te zien, en scheen eenigszins gerustge-

„FAGIN," FLUISTERDE EENE ZACHTE STEM HEM TOE. (Wz. 90).

zeker doen verworgen, alsof ik zijne ossenkeel

hier tusschen mijne vingers had. Wanneer hij

terugkeert zonder den knaap, wanneer hij er

heelhuids is afgekomen en den jongen niet mee-
brengt, vermoord hem dan, wanneer gij hem
den beul niet overleveren wilt, en dat wel
dadelijk, zoodra hij hier binnenkomt, verstaat gij,

of, denk aan mij, het is te laat."

„Wat moet dat beduiden?" riep het meisje

onwillekeurig uit.

„Wat het beduiden moet?" herhaalde Fagin

buiten zich zelven van woede. „De jongen is mij

honderd pond sterling waard; zal ik datgeen,

wat ik door een toeval zeker bezit, moeten verlie-

zen door de luim eener beschonkene bende, wier

steld, toen hij zag dat zij zich opnieuw in den
bijna bewusteloozen toestand bevond, waaruit hij

haar gewekt had.

„Nancy," kraste de jood met zijne gewone
stem, „hebt gij naar mij geluisterd?"

„Plaag mij nu niet, Fagin," antwoordde het

meisje en richtte met moei:e het hoofd op; „heeft

Bill het nu niet gedaan, dan zal hij het toch een

andermaal doen, hij heeft reeds meer dan een

goed karweitje voor je verricht en zal er nog meer
doen wanneer hij kan; dus niets meer daarvan."

„En het kind dan, Nancy?" vroeg de jood, ter-

wijl hij de palmen zijner handen zenuwachtig
tegen elkander wreef.

„De knaap heeft hetzelfde gevaar geloopen als

_
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de anderen," viel Nancy hem schielijk in de rede,

„en ik zeg je nog eenmaal, ik hoop dat hij dood
en van alle leed bevrijd is, en ook van jou, —
wel te verstaan, wanneer er voor Bill geen gevaar
uit voortkomt. Daar Toby er goed afgekomen is,

zal Bill zeker wel in veiligheid zijn, want één
Bill doet zooveel als twee Toby's."

„En hetgeen ik dan gezegd heb, Nancy?"
vroeg de jood, een uitvorschenden blik op haar

werpende.

„Wanneer het iets is, dat ik doen moet, dient

gij het mij nog eens te zeggen," antwoordde het

meisje: „en is het iets, dat ik doen moet, dan
doet gij beter, tot morgen te wachten. Gij hebt

mij voor eene minuut opgewekt, nu ben ik ech-

ter weer geheel en al stomp."
Fagin deed nog eenige vragen, met het doe!

om zich te overtuigen, dat het meisje zijn onbe-
dachten wenk niet verstaan had; zij antwoordde
echter zoo vlug, en liet zich door zijne doordrin-

gende blikken zoo weinig in verlegenheid bren-

gen, dat zijn eerste vermoeden, dat zij te veel ge-

dronken had, zich volkomen bevestigde. Nancy
was inderdaad niet vrij van dat gebrek, hetwelk
trouwens tamelijk algemeen was onder Fagin's

vrouwelijke kweekelingen, daar zij van hare

vroegste jeugd er meer toe aangespoord dan er

van afgehouden werden. Nancy's verwarde klee-

ding en eene sterke jeneverlucht, die de geheele

kamer vervulde, bevestigden meer en meer de

vermoedens van den jood, en bij zijne groote on-

dervinding kwam hij ten laatste, tot zijne groote

voldoening, tot het besluit, dat zij ver heen was.

Na door deze ontdekking zijn gemoed verlicht

te hebben en zijn tweeledigdoel, namelijk om
aan het meisje mede te deelen wat hij dezen
avond gehoord had, en zich met eigen oogen te

overtuigen, dat Sikes nog niet teruggekomen
was, bereikt te hebben, maakte Fagin zich

gereed om huiswaarts te keeren, en liet zijne

jeugdige vriendin, slapende en met het hoofd

op de tafel rustende, zitten.

Het was bij middernacht, donker en doordrin-

gend koud, en hij gevoelde derhalve geen bijzon-

deren aandrang om lang te talmen. De snerpende
wind, die door de straten woei, scheen ze van
stof en vuil, evenals van menscheu, schoonge-
veegd te hebben, want slechts weinige personen
bevonden zich nog buiten, en allen schenen met
de grootste haast naar huis te ijlen. Het waaide
voor den jood uit den rechten hoek, en de wind
dreef hem voort, doch bij elke nieuwe windvlaag,

die hem vooruitstuwde, beefde en rilde hij.

Hij had den hoek zijner straat bereikt en greep
reeds in zijn zak naar den sleutel van zijne huis-

deur, toen eene zwarte gedaante uit de donkere
schaduw te voorschijn trad, de straat overstak, en
ongemerkt naast hem stond.

„Fagin," fluisterde eene zachte stem hem toe.

„Ha!" zeide de jood 1

, terwijl hij zich driftig

omkeerde, „is dat...?"

„Ja," viel de vreemdeling hem in de rede. „Ik

heb hier meer dan twee uren rondgeslenterd.

Waar duivel zijt gij toch geweest?"
„Uit voor uwe zaken, bezigheden, mijn waarde,"

;
antwoordde de jood, niet op zijn gemak zijn mak-
ker aanziende, en terwijl hij sprak, langzamer

gaande. „Den geheelen nacht voor uwe zaken."

„Men zou zeggen!" zeide de vreemdeling met
een spotachtigen lach, „en hoe staat het er mee?"

„Niet goed," antwoordde de jood.

„Niet slecht, hoop ik," liet de vreemdeling zich

hooren, terwijl hij staan bleef en een verschrik-

ten blik op zijn kameraad wierp.

De jood schudde het hoofd en wilde antwoor-

den; doch de vreemdeling viel hem in de rede,

wees naar het huis, dat zij intusschen bereikt had-

den, en meende, dat het beter zou zijn, hem,
hetgeen hij te zeggen had, daar binnen te zeg-

gen, want zijn bloed was hem ten gevolge van

het langdurige staan in den kouden wind, bijna

in de aderen bevroren.

Fagin zag er uit als was er hem niet veel aan

gelegen, een gast op dit ongastvrije uur mede in

huis te nemen, en mompelde iets van „geen vuur,"

daar echter de vreemdeling zijn aanzoek op een

gebiedenden toon herhaalde, deed hij de deur

open en verzocht den ander haar zoo zacht moge-
lijk weer te sluiten, terwijl hij licht zou halen.

„Het is hier zoo donker als in het graf," zeide

de man, eenige schreden voorwaarts scharre-

lende. „Haast u."

„Doe de deur dicht," fluisterde Fagin hem van

het einde van de gang toe. Terwijl hij dat zeide,

werd zij donderend toegesmeten.

„Dat deed ik niet," zeide de ander, rondtas-

tend verder gaande, „de wind wierp haar toe,

of zij sloot zich van zelve, een van beide. Haal
spoedig licht, of ik stoot me in dit verwenschte

hol nog het hoofd in."

De jood sloop de keukentrap af, en kwam na

eenige oogenblikken terug met het bericht, dat

Toby Crackit beneden in de achterkamer en de
jongens in de voorkamer in slaap lagen. Daarop
gaf hij den ander een wenk, om hem te volgen,

en bracht hem de trap op.

„Wij kunnen de weinige woorden, die wij

elkander te zeggen hebben, hier wel wisselen,

mijn waarde," zeide de jood, terwijl hij eene
deur op de eerste verdieping opende; „daar er

echter gaten in de blinden zijn, en wij aan onze

buren nooit licht laten zien, zal ik den kandelaar

hier op den trap laten staan."

Met deze woorden bukte zich de jood, plaatste

het licht boven op de trap, juist tegenover de

deur, trad de kamer binnen, die geheel zonder

huisraad was, behalve een gebroken leuningstoel

en eene oude canapé zonder overtrek, welke ach-

ter de deur stond. Op deze wierp zich de vreem-

deling, die zeer vermoeid scheen, terwijl de jood

den leuningstoel nam, en tegenover hem plaats

nam. Het was niet geheel en al donker, want de



deur stond half open, en het licht, dat buiten

stond, wierp een zwak schijnsel op den muur,

aan de andere zijde van het vertrek.

Zij spraken eenigen tijd op een fluisterenden

toon, en schoon men van het gesprek niets ver-

staan kon, dan nu en dan een enkel woord, zou

een luisteraar toch spoedig opgemerkt hebben,

dat Fagin zich tegen eenige verwijtingen van den

vreemdeling trachtte te verdedigen, en dat de

laatste tamelijk driftig was. Zij konden zoo om-
streeks een kwartieruurs, of zelfs langer met
elkander gesproken hebben, toen Monks, bij wel-

ken naam de jood den vreemdeling meermalen in

den loop van het gesprek genoemd had, zijne

stem verhief en zeide: „Ik zeg het je nogmaals,

de zaak was slecht overlegd. Waarom hem niet

hier bij anderen gehouden en een snotterigen

zakkenroller van hem gemaakt!"
„Hoor hem eens," zeide de jood, terwijl hij de

schouders optrok.

„Wildet gij zeggen dat het niet mogelijk zou

zijn geweest, wanneer gij maar gewild hadt?"

vroeg Monks ernstig. „Hebt gij 't niet reeds nu

en dan met andere jongens gedaan? Wanneer
gij maar een jaar geduld hadt geoefend, zoudt gij

hem hebben kunnen laten veroordeelen, en mis-

schien zelfs levenslang uit het land verbannen."

„Wie zou daarmee gediend geweest zijn, beste

vriend?" vroeg de jood nederig.

„Ik," antwoordde Monks.
„Maar ik niet," zeide de jood onderdanig, „want

hij had mij zeer nuttig kunnen worden. Wan-
neer twee partijen in eene zaak gemoeid zijn, is

het niet meer dan billijk, dat ook beider belang

in aanmerking worde genomen, niet waar, beste

vriend ?"

„Wat dan?" vroeg Monks verstoord.

„Ik zag, dat het niet gemakkelijk viel, hem
tot ons beroep af te richten," vervolgde de jood,

„hij verschilde geheel en al van andere jongens

in dezelfde omstandigheden."

„Vervloekt! dat is waar," mompelde de man,

„want anders zou hij reeds lang een dief ge-

weest zijn."

„Ik kon nergens eene zwakke zijde vinden om
hem slecht te maken," zeide de jood, terwijl hij

in gespannen verwachting het gelaat van den

ander gadesloeg; ik wist geen middel om hem
bang te maken, en dit moeten wij toch altijd in

den beginne hebben, als wij geen monniken-

werk willen verrichten. Wat moet ik doen? Hem
met Charley en den „Draaier" uitzenden? Wij

hadden de eerste maal genoeg daarvan; ik beefde

voor ons allen."

„Dat was mijne schuld niet," merkte Monks
aan.

„Neen, neen, beste vriend," antwoordde de

jood; „ik zeg daar ook niets van; ware dit niet

gebeurd, dan zoudt gij nooit den jongen opge-

merkt, noch de zekerheid bekomen hebben, dat

hij het was, dien gij zocht. Nu, ik bracht hem

door tusschenkomst van het meisje hier voor je

terug, en thans vangt ze aan, hem te begunstigen

en voor te spreken."

„Wurg de meid," zeide Monks ongeduldig.

„Dat kunnen wij juist thans niet doen, beste

vriend," antwoordde de jood lachende, en boven-

dien is dat ook onze manier niet, anders zou

ik dezer dagen zoo iets verricht hebben. Ik ken

die meisjes, Monks; zoodra de jongen begint,

zich aan het beroep te gewennen, zal zij zich

zoo weinig om hem bekommeren als om een

stuk hout. Gij wilt een dief van hem gemaakt
hebben; wanneer hij nog in leven is, kan ik

daarmede van dezen dag af aan beginnen, maar
wanneer — wanneer —" vervolgde de jood, ter-

wijl hij nader bij den ander schoof, — „en het is

niet onwaarschijnlijk, — wanneer eens het ergste

gebeurd — wanneer hij dood was."

„Dan heb ik er geen schuld aan!" riep de ander

ontsteld uit, terwijl hij met eene bevende hand
den arm van den jood greep. Bedenk dat, Fagin;

ik heb de hand niet in 't spel gehad. „Alles, maar
zijn dood niet," zeide ik van den beginne af. Ik

wil geen bloed vergieten; het komt altijd uit, en

vervolgt ons bovendien. Wanneer zij hem dood-

geschoten hebben, was ik er de oorzaak niet

van, verstaat gij mij? Vervloekt zij dit hol! —
wat is dat?"
„Wat?" vroeg de jood, terwijl hij den verschrik-

ten Monks met beide handen aangreep, toen deze

opsprong. „Waar?"
„Daar!" hernam de man, naar den tegenover-

gestelden muur starende. „Die schaduw — ik zag

de schaduw eener vrouw, met mantel en hoed,

als eene schim daarheen glijden!"

De jood liet den man los en zij vlogen de kamer
uit. De kaars, welke door den tocht ver afgebrand

was, stond op dezelfde plaats waar Fagin ze gezet

had, en toonde hun de ledige trap en hunne eigene

doodsbleeke gezichten. Zij luisterden, maar in het

geheele huis heerschte de diepste stilte.

„Het is je verbeelding," zeide de jood eindelijk,

terwijl hij het licht opnam, en naar zijti makker
terugkeerde.

„Ik zweer dat ik het zag," antwoordde Monks,

van het hoofd tot de voeten bevende. „Het boog
zich voorover, toen ik het voor het eerst zag, en

toen ik sprak, verdween het eensklaps."

De jood zag den man verachtelijk in het bleeke

jelaat, zeide hem, dat hij hem volgen kon, als hij

wilde, en steeg de trap af. Zij keken in alle kamers

rond, maar deze waren koud 1

, kaal en eenzaam.

Zij gingen naar beneden in de gang en vervol-

gens in den kelder. De groene schimmei hing aan

de lage muren, en de sporen van slakken glinster-

den in het licht, maar alles was stil als het graf.

„Hoe denkt gij er nu over?" vroeg de jood, toen

zij de gang weder bereikt hadden. „Behalve gij

en ik, is hier in huis geen schepsel dan Toby en

de jongens, en d i e hebben ons niet beluisterd.

Zie maar."



92 OLIVIER TWIST.

De jood nam tot bewijs twee sleutels uit den
zak en zeide, dat toen hij de eerste maai de trap

af naar beneden was gegaan, hij hen had opge-
sloten, opdat zij hunne bijeenkomst ongestoord
zouden kunnen houden.

Tegen alle deze bewijzen kon Monks wel niets

inbrengen; zijne verzekeringen waren dan ook al

minder en minder sterk geworden, naarmate zij

zochten zonder iets te vinden; en nu lachte hij,

en gaf toe, dat het toch wel een bedrog zijner

opgewekte verbeeldingskracht kon geweest zijn.

Hij sloeg echter eiken voorslag af om het gesprek
in dezen nacht voort te zetten, daar het hem
eensklaps inviel, dat het reeds over één uur was,
— en zoo scheidde het beminnelijke paar.

XXVII.

MAAKT HET ONBELEEFDE TAN EEN VOORGAAND
HOOFDSTUK, WAARIN BENE ZEKERE DAME

DESERTEERDE, WEER GOED.

Daar het een beschaafd
1

schrijver in het geheel
niet betaamt, een zoo gewichtig man als een bode,

met den rug naar het vuur gekeerd, en met de
panden van zijn rok onder de armen, te laten zit-

ten en wachten, totdat het den schrijver zal be-

lieven, hem te komen verlossen; dat het zijn

Stand en zijne galanterie nog minder past, tege

lijkertijd eene vrouw te veronachtzamen, die door
bedoelden bode teeder en verliefd werd aange-

keken, en wie hij zoete woorden heeft toegefluis-

terd, welke woorden, door zulk een man gespro-

ken, het hart van elke vrouw en van elk meisje

moesten treffen, — zoo haast zich de geschied-

schrijver, die deze woorden aan het papier toever-

trouwt, zijn stand kent en de verschuldigde

eerbiedige vreeze voor de machtigen dezer wereld

gevoelt, hun de achting te bewijzen, welke hun
rang vordert, en hen met die plichtmatige beleefd-

heid te behandelen, die hunne stelling en (ge-

volglijk) hunne verheven deugd eisenen. Hij had
zich dan ook voorgenomen, hier eene verhande-

ling over het goddelijke recht der bodes en andere

hooge ambtenaren in te Iasschen, en daarin te

bewijzen, dat een bode nooit onrecht kan doen.

Deze verhandeling zou den welwillenden lezer

gewis even aangenaam als nuttig zijn geweest;
de schrijver was echter verplicht, die, uit gebrek

aan tijd en ruimte, tot eene betere gelegenheid

uit te stellen: doet zich eenmaal- eene goede ge-

legenheid op, dan zal hij bereid zijn te bewijzen,

dat eene echte bode, namelijk, een gemeente-bode,

verbonden aan een gemeente-werkhuis, en in

zijne officieele betrekking tevens verbonden aan
de gemeente-kerk, uit krachte van zijn ambt, de

beste en voortreffelijkste eigenschappen van den

mensch bezit, en dat geen genootschaps-boden,
of boden bij de rechtbanken, of zij, die alleen

boden eener hulp-kerk zijn (vooral de laatsten

niet, die op een veel lager trap staan), op die

eigenschappen in de verste verte aanspraak zou-

den kunnen maken.
Mijnheer Bumble had nog eens de theelepeltjes

geteld, nog eens de suikertang gewogen, nog
eens de melkkan nauwkeuriger nagezien, de ge-

steldheid van het ameublement tot in alle bijzon-

derheden onderzocht, zelfs tot aan de paarden-

haren zittingen van de stoelen, en dit alles nog
wel zesmaal herhaald, voordat hij er aan dacht,

dat het tijd werd dat juffrouw Corney terugkwam.
Denken doet denken, en daar hij juffrouw Corney
nog niet hoorde komen, meende mijnheer Bumble
den tijd op geene nuttiger en onschuldiger wijze
te kunnen doorbrengen, dan door den inhoud der

latafel van juffrouw Corney eens in oogenschouw
te nemen.

Hij luisterde dus eens aan het sleutelgat, om
zich te overtuigen, dat niemand naderde, begon
toen van onder af, en maakte zich met den inhoud

der drie groote laden bekend, waarin onderschei-

dene kleedingstukken van goede hoedanigheid
tusschen papieren en lavendeibladeren gewikkeld
waren, en die zijne goedkeuring volkomen sche-

nen weg te dragen. Eindelijk kwam hij aan de

bovenste lade, die een weinig smaller was dan de

overige; hij vond hierin een kistje met een hang-

slot gesloten, dat, toen hij het schudde, een liefe-

lijken geldklank van zich gaf. Mijnheer Bumble
keerde dan ook met een deftigen tred naar den
haard terug, nam zijne plaats en zijne vorige hou-

ding weer in, en zeide ernstig en vastberaden tot

zich zelven: „Ik doe het!" Op deze merkwaardige
verklaring schudde hij wel tien minuten lang

glimlachende met het hoofd, en beschouwde zijne

beenen klaarblijkelijk met zeer veel genoegen en

belangstelling.

Hij was daarmede nog bezig, toen juffrouw

Corney de kamer binnenstoof, ademloos op een

stoel bij het vuur nederzonk, de eene hand voor

de oogen en de andere op het hart legde, en naar

lucht snakte.

„Juffrouw Corney !" riep Bumble uit, terwijl

hij zich over de armmoeder heenboog, wat deert

u? wat is er gebeurd? ik bid u, antwoord mij

toch; ik sta op — op —" Bumble kon in zijn

schrik niet op de uitdrukking, „heete kolen" ko-

men, en zeide: „in heete scheenen."

„O, mijnheer Bumble," zuchtte de dame, „ik

ben zoo verschrikkelijk van streek."

„Van streek, juffrouw? Wie heeft dat durven

doen?— Ik weet het," zeide hij met de hem aan-

geboren majesteit, „het zijn die kwaadwillige

armen !"

„Het is verschrikkelijk, er aan te denken,"

vervolgde de dame met huivering.

„Denk er dan niet aan," zeide mijnheer Bumble.

„Ik kan het niet laten," kermde de vrouw.



„Gebruik dan het een of ander, juffrouw Cor-
ney," was de raad van mijnheer Bumble; „neem
een glas wijn."

„Om de geheele wereld niet!" antwoordde juf-

frouw Corney. „Ik zou niet kunnen o! daar
in dat kastje, van boven, aan uwe rechterhand
— o!" De goede dame wees bij deze woorden
naar het kastje, en er schenen kramppijnen bij

haar op te komen. Mijnheer Bumble vloog naar
de kast, nam eene groene flesch van de aangedui-
de plaats, schonk van den inhoud een theekopje
vol en bracht dit aan de lippen der dame. — „Ik
word al beter," zeide zij, na de helft uitgedron-
ken te hebben. Mijnheer Bumble hief dankbaar
de oogen naar de zoldering, vestigde ze ver-

volgens op het theekopje, en bracht het onder
zijn neus.

„Pepermentwater," verklaarde juffrouw Cor-
ney met eene zwakke stem, en lachte den bode
daarbij vriendelijk toe. „Proef maar eens: er is

ook een weinigje — een weinigje van iets anders
onder gemengd."

Mijnheer Bumble proefde de medicijn met een
twijfelachtigen blik, klopte met de tong, proefde
nog eens en zette het ledige kopje op de tafel.

„Het is zeer versterkend," meende juffrouw
Corney.

„Zeer versterkend," bevestigde de bode, die
zijn stoel weer bij die van de weduwe schoof en
haar met teederheid vroeg wat haar toch over-
komen was. r." -.-

„Eigenlijk niets!" antwoordde de dame; „maar
ik ben een zoo gevoelig zwak schepsel!"

„Zwak?" herhaalde Bumble, terwijl hij zijn

stoel nog wat naderbij schoof, „zijt gij een zwak
schepsel, juffrouw Corney?"
„Wij zijn allen zwakke schepselen," antwoordt

de juffrouw Corney, daarmede een algemeen be-
ginsel uitsprekende.

„Ja, dat zijn wij," bevestigde de bode.
Gedurende de twee hierop volgende minuten

werd geen woord gesproken. Bumble liet echter

gedurende dien tijd zijn arm, die op de leuning

van den stoel van juffrouw Corney gerust had,

daarvan afvallen, en het toeval wi'.de, dat hij

haken bleef aan het bandje van juffrouw Cor-
ney's boezelaar.

„Wij zijn allen zwakke schepselen," zeide mijn-
heer Bumble.

Juffrouw Corney zuchtte.

„Zucht niet, juffrouw Corney."
„Ik kan het niet helpen," antwoordde zij, en

zij zuchtte nog eens.

„Dit is hier een zeer aardig kamertje," zeide

mijnheer Bumble verder, terwijl hij rondkeek.
„Nog één er bij, en er ontbrak niets aan."
„Dat zou voor één persoon te veel zijn," meen-

de de dame.
„Maar niet voor twee," antwoordde Bumble

met eene teedere stem. „Zeg, juffrouw Corney!"
Juffrouw Corney liet het hoofd zinken, toen de

bode dit zeide: de bode liet het zijne insgelijks

hangen om de vrouw in het aangezicht te kunnen
zien. Deze draaide het hoofd om, en wilde met
de hand naar haar zakdoek grijpen, doch zij legde
ze ongemerkt in de hand van Bumble.

„Gij hebt vrij brand van de regenten, niet

waar, juffrouw Corney?" vroeg de bode, met tee-

derheid hare hand drukkende.
„Ook licht," antwoordde de armmoéder, en

beantwoordde den druk, maar zeer zacht
„Vrij woning, vuur en licht!" riep mijnheer

Bumble uit, „o, juffrouw Corney, gij zijteen engel!"
Tegen zulk een uitbarsting van gevoel was

juffrouw Corney niet opgewassen. Zij zonk in

Bumble's armen, en deze heer drukte een vurigen
kus op haar kuischen neus.

„Gij weet, dat Slóut dezen nacht zeer achter-

uitgegaan is, mijn toovergodinnetje ?" riep Bum-
ble met verrukking uit.

„Ja," antwoordde juffrouw Corney beschaamd.
„Hij kan geen week meer leven, zegt de dok-

ter. Hij is hier binnen vader. Door zijn dood komt
die post open; die post moet weer vervuld wor-
den. O, juffrouw Corney, welk een vooruitzicht!

welke eene gelegenheid tot vereeniging van twee
harten en twee huishoudens!"

Juffrouw Corney knikte.

„Het kleine woordje?" vroeg Bumble teederder
dan ooit, terwijl hij zich over de blozende schoone
boog. „Het kleine, zoete woordje, mijne alzege-

nende lieve Corney."

„J — j — a, ja," zuchtte de armmoeder.
„En wanneer, wanneer, mijn ge.iefde Corney?"
Tweemaal deed de vrouw eene poging om te

spreken, doch tweemaal mislukte net. Eindelijk

verzamelde zij al haar moed, sloeg hare armen om
Bumble's hals en zeide hem, dat het geschieden
kon wanneer hij wilde, daar hij toch een onweer-
staanbaar man was.

Nadat zij het zoover eens waren geworden,
werd het verbond plechtig bevestigd door een
tweede theekopje vol pepermentmengsel, 't welk
trouwens wegens de opgewondene gemoeds-
stemming der vrouw, zeer noodig was. Daarna
verhaalde zij hem den dood der oude vrouw.

„Zeer goed," antwoordde Bumble, terwijl hij

van het pepermentmengsel proefde. „Ik zal dus
maar in het naar huiskeeren even bij Sowerberry
aangaan, en hem morgenochtend hier bestellen.

Schriktet gij daar zoo van, lieve?"

„Och neen, er was niets bijzonders aan, beste,"

zeide de dame ontwijkend.

„Er moet toch iets gebeurd' zijn, lieveling,"

zeide Bumble; „wilt gij dat nu niet uw eigen B.

vertellen?"

„Thans niet: wanneer wij gehuwd zijn, lieve

man."

„Wanneer wij gehuwd zijn! Het was toch

geen onbeschaamdheid van een der mannelijke

armen......?"
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„Neen, neen, lieve Bumble," zéide de arm-
moeder haastig.

~

„Wanneer ik er aan denk," Vervolgde Bumble,
„wanneer ik er aan denk, dat een hunner het zou
hebben gewaagd, zijne gemeene oogen tot dat lief-

tallige gelaat op te heffen —

"

„Dat zouden zij niet wagen, beste Bumble,"
antwoordde juffrouw Corney.
„Dat is hun ook geraden," merkte Bumble aan,

zijne vuisten opheffende. „Zie ik ooit, dat een
man, hetzij in of buiten het huis, het doet, dan
— dan zal hij het zeker niet voor de tweede
maal doen."
Deze woorden zouden, zonder bijvoeding van

een heftig gebaar, niet als een compliment voor
juffrouw Corney geklonken hebben ; daar echter
Bumble zijne bedreiging deed vergezeld gaan
van vele krijgshaftige gebaren, werd de dame
door dit bewijs zijner hartstochtelijke liefde diep
geroerd, en verzekerde hem, dat hij de beminnens-
waardigste man was, dien zij ooit gezien had.
De beminnenswaardigste man sloeg zijn roks-

kraag op, dekte zijn hoofd met den opgetoomden
hoed, gaf aan zijne aanstaande een langen liefde-

,

vollen kus tot afscheid, stelde zich opnieuw bloot
aan den kouden nachtwind, en hield zich nog
slechts eenige weinige oogenblikken in de man-
nenzaal op, om de aanwezigen een weinig door
te halen, en zich daardoor te overtuigen, dat hij

de geschiktheid bezat om den post van binnen-
vader in het arm- en werkhuis over te nemen.
Hij was volkomen over zich zelven tevreden en
verliet het huis met een opgeruimd gemoed en
vol schitterende visioenen van zijne aanstaande
promotie; dit hield zijn gemoed bezig, totdat hij

de woning van den kistenmaker en lijkbezorger
bereikte.

Daar mijnheer Sowerberry en zijne wederhelft
uitgegaan waren, om bij een hunner kennissen
thee te drinken en verder den avond door te bren-
gen, en Noach Claypole nooit eenige neiging ge-
voeld had om zich meer in te spannen dan vol-

strekt noodig was, behalve wanneer jiet eten en
drinken gold, stond de werkplaats nog open,
schoon de tijd van sluiten reeds lang verstreken
was; Bumble klopte meer dan eens met zijn stok
op de werkbank, doch aangezien er niemand ver-
scheen, en hij het schijnsel van een licht door de
glasruiten van het kleine achterkamertje sche-
meren zag, gluurde hij er eens door om te zien
wat daar binnen omging; en toen hij zag, wat
er omging, stond hij niet weinig verwonderd.
De tafel was gedekt en voorzien met brood en

boter, borden en glazen, eene bierkruik en wijn-
flesch. Aan het boveneinde lag Noach Claypole
uitgestrekt in een leuningstoe!, met zijne beenen
over den eenen arm bengelende; hij hield een ge-
opend knipmes in de eene, en eene dikke boter-
ham in de andere hand; dicht naast hem stond
Charlotte, oesters uit een klein vaatje open te

maken, welke Noach met merkwaardigen appetijt

naar binnen sloeg. Eene meer dan gewone roode
kleur in den omtrek van des jongen gentlemans
neus, en eene zekere strakheid van zijn rechter-

oog, verriedden, dat hij in een vrij hoogen graad
van dronkenschap verkeerde.

„Hier heb ik eene delicate vette, mijn snoe-
pertje," zéide Charlotte; „probeer haar eens, nog
deze eene maar."
„Eene oester is toch eene heerlijke smullerij!"

antwoordde Noach, nadat hij de vette opgeslob-
berd had. „Jammer maar, dat men misselijk

wordt, wanneer men er veel eet; is 't niet, Char-
lotte?"

„Het is onmenschelijk," zeide Charlotte.

„Dat is het," stemde Claypole toe: „houdt gij

van oesters?"

„Niet bijzonder. Ik zie ze u liever eten, liever-

tje, dan dat ik ze eet."

„Heer, hoe wonderlijk," merkte Noach naden-
kend aan.

„Nog eene?" vroeg Charlotte; „hier heb ik

er eene met zoo'n prachtigen, delicaten baard."
„Ik kan niet meer," zeide Noach. „Kom hier,

Charlotte; ik wil je een kus geven."
„Wat?" riep Bumble, die eensklaps de kamer

binnenstoof. „Zeg dat nog eens, mijnheer!"

Charlotte gaf eene gil en bedekte het gelaat

met den boezelaar, terwijl Claypole, zonder
eenige andere verandering in zijne houding aan
te nemen, dan dat hij zijne beenen op den
vloer plaatste, den bode met dronkemansver-
bazing aanstaarde.

„Zeg het nog eens, schavuit!" herhaalde
mijnheer Bumble. „Hoe durft gij u vermeten,
zoo iets te zeggen, mijnheer! En hoe durf jij

hem aanmoedigen, onbeschaamde slet! Haar om-
helzen!" riep Bumble verontwaardigd uit. 't Is

schande !"

„I k wilde haar niet kussen," zeide Noach
stotterend, „maar zij wil mij altijd kussen, of
ik wil of niet."

„O, Noch!" kreet Charlotte op een verwijten-

den toon.

„Ja, dat doet gij," zeide Noach verder. „Zij

doet het altijd, mijnheer Bumble; zij
1 vat mij bij

de kin, mijnheer Bumble, en liefkoost mij op
allerhande manieren."

„Stil!" gebood Bumble streng. „Beneden naar
de keuken met je, madam! En gij, Noach, sluit

de werkplaats en spreek geen woord meer,
totdat uw meester thuis komt: en wanneer hij

thuis komt, zegt gij hem, dat mijnheer Bumble
hier geweest is en de boodschap gelaten heeft,

dat er morgenochtend eene kist voor eene
oude vrouw moet bezorgd worden. Begrepen?
— Kussen!" herhaalde Bumble, zijne handen
opheffende. „De zondigheid en verdorvenheid
onder den minderen stand is hier toch ver-

schrikkelijk: wanneer het Parlement zijne op-
merkzaamheid daarop niet vestigt, zal het land

nog te gronde gaan!" Met deze woorden ver-
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liet de bode met statigen tred het huis van den
kistenmaker.

Wij echter zullen, na mijnheer Bumble zoo-

ver begeleid, en alle noodige toebereidselen voor

de begrafenis der oude vrouw gemaakt te heb-

ben, ons weder tot Olivier Twist wenden, en
zien of hij nog in de sloot ligt, waarin Toby
Crackit hem verliet.

XXVIII.

VERDERE AVONTUREN VAN OI.IVIER TWIST.

„Dat de wolven jou bij den strot hadden!"
mompelde Sikes, en knarste op de tanden; „was
ik een oogenblik in je midden, ik zou je dat

schreeuwen wel afleeren."

Terwijl Sikes deze verwensching met de hevige

woestheid, waarvoor zijne woeste geaardheid vat-

baar was, uitbraakte, liet hij den gewonden knaap
op zijne knie rusten en zag een oogenblik naar

zijne vervolgers om.
Er was in den donker en door den nevel

heen weinig te onderscheiden, maar het luide

schreeuwen van menschen trilde door de lucht;

en het geblaf der honden van den omtrek, die

door het luiden der alarmklok uit den slaap

gewekt waren, weergalmde aan alle kanten door
de stilte van den nacht.

„Halt, lafhartige hond!" riep de roover Toby
Crackit achterna, die van zijne lange beenen
zooveel mogelijk partij trok, en reeds een tame-
lijk eind vooruit was, „halt!"

De herhaling van dit woord bracht Crackit

tot staan, want hij was niet volkomen zeker,

dat hij zich buiten het bereik van het pistool-

schot bevond en Sikes verkeerde in geen ge-

moedstand om te schertsen.

„Help den jongen een handje dragen!" riep

Sikes, zijn makker een woedenden wenk gevende.

„Keer terug!"

Toby maakte een gebaar a!sof hij kwam, maar
gaf met eene zachte stem en hijgende te ken-

nen, toen hij langzaam naderde, dat hij het met
tegenzin deed.

„Wat sneller!" riep Sikes, terwijl hij den
jongen in eene droge sloot voor zich neerlegde

en een pistool uit den zak haalde; „hou mij niet

voor den gek."

In ditzelfde oogenblik werd het geraas en ge-

tier luider, en Sikes kon, toen hij omkeek, duide-

lijk onderscheiden, dat zij, die hem vervolgden,

reeds over het hek klommen van het stuk land,

waarop hij zich bevond 1

, en dat een paar hon-
den niet ver meer van hem verwijderd waren.

„Het is gedaan, Bill," zeide Toby, „laat den
jongen liggen en maak beenen." Met dezen
goeden raad tot afscheid, keerde Crackit zich

weer om, zidi liever aan de mogelijkheid bloot-

stellende, van door zijn vriend met een pistool-

schot getroffen, dan aan de zekerheid, van door
zijne vijanden gegrepen te worden, en liep hij

voort, zoo snel als zijne beenen hem konden
dragen. Sikes knarsetandde, wierp nog een blik

om zich heen, spreidde den mantelkraag over

Olivier's lichaam, liep langs de heg, ten einde

de aandacht zijner vervolgers van Olivier af te

leiden, bleef een oogenblik bij een tweede heg
staan, wierp zijn pistool weg, was met één sprong

er overheen, en verdween.

„Hier! hier!" riep eene bevende stem hem
achterna. „Pincher, Neptunus, hier!"

De honden, die op deze soort van jacht even-

min gesteld schenen te zijn als hunne meesters,

gehoorzaamden gewillig aan dit bevel, en drie

mannen, die intusschen op het stuk land waren
aangekomen, bleven staan, om met elkander te

beraadslagen.

„Mijn raad, of liever mijn bevel, moet ik zeg-

gen," sprak de dikste van de drie, „is, dat wij

rechtsomkeert maken en naar huis gaan."

„Ik stem voor alles wat Qiles goedvindt,"

zeide een kleiner man, die echter ook niet schraal

was, maar zeer bleek en zeer beleefd, zooals ver-

schrikte menschen over het algemeen zijn.

„Ik wil de heeren niet tegenspreken," sprak

de derde, die de honden teruggeroepen had.

Mijnheer Gi'.es moet het weten."

„Voorzeker," antwoordde de kleinere man, „en
wat ook mijnheer Giles beveelt, het ligt niet op
onzen weg, er iets tegen in te brengen. Neen,
neen, ik weet waar ik staan moet; dank mijn

gesternte, ik weet waar ik staan moet." Om de
waarheid te zeggen, de kleinere man scheen

werkelijk zeer goed te weten waar hij staan

moest, en volkomen goed in te zien, dat de plek,

waar hij nu stond, volstrekt niet verkieslijk was,

want de tanden klapperden hem in den mond,
terwijl hij sprak.

„Jij bent bang, Brittles," zeide Giles.

„Dat ben ik niet," luidde diens antwoord.
„Dat ben je wel," klonk Qiles' stem weer.

„Je bent een valschaard, Qiles," riep Britt-

les uit.

„En jij een leugenaar, Brittles," zeide Qiles.

Deze antwoorden werden door de aangehaalde
bijtende woorden van den heer Qiles uitgelokt,

terwijl die bijtende woorden wederom een ge-

volg waren van zijne verontwaardiging, die op
hare beurt daarin haar oorsprong had, dat men
hem, onder den vorm van een compliment, de
verantwoordelijkheid op den hals wilde schuiven,

dat men den terugtocht aannam. De derde man
bracht met eene bewonderenswaardige en wijs-

geerige kalmte van geest het geschil ten einde.

„Ik zal u zeggen hoe de zaak staat, heeren,"

zeide hij, „wij zijn allen bang."
„Van je zelven kan je dat zeggen," zeide Qiles,

die de bleekste van allen was.



„Dat doe ik ook," antwoordde de man. „Het
is zeer natuurlijk, dat men onder zulke om-
standigheden bang is; ik ben bang."

„Ik ook," zeide Brittles, „maar men moet het

iemand niet op zulk eene snoevende wijze in het

gezicht zeggen."
Deze oprechte bekentenissen brachten Giles

tot bedaren, die nu betuigde, dat hij ook bang
was; zij maakten dan ook terstond rechtsom-

keert en liepen in volkomen eensgezindheid terug,

totdat Giles, die van de drie den koristen adem
had en bovendien een hooivork torste, staan

bleef, om zich te verdedigen over zijne driftige

woorden.
„Maar het is wonderlijk," zeide Giles, toen

hij hiermede ten einde was, „wat een mensch
doen kan wanneer hij boos en driftig is. Ik zou
een moord hebben kunnen begaan, wanneer wij

een der gauwdieven achterhaald hadden."
De twee anderen dachten er ook zoo over;

daar echter hun bloed, evenals het zijne, weer
bekoeld was, zochten zij naar de oorzaak van
die plotselinge verandering in hunne gemoeds-
gesteldheid.

„Ik weet wat hetWas," zeide Giles, „het was
het hek."

„'t Zou mij 1 niet verbazen, wanneer het dit

was," antwoordde Brittles, die dit denkbeeld
oogenblikkelijk beaamde.

„Gij kunt er je op verlaten," vervolgde Giles,

„het hek heeft onze woede gestuit. Ik gevoelde,

hoe de mijne eensklaps week, terwijl ik er over

klauterde."

Door eene merkwaardige overeenstemming had-

den ook de twee anderen juist in hetzelfde

oogenblik hetzelfde onaangename gevoel onder-

vonden, zoodat er geen twijfel aan was, of het

hek was de oorzaak; te meer, daar er over den
juisten tijd, waarop de bedoelde verandering

had plaats gegrepen, geen de minste onzeker-

heid bestond, daar zij zich alle drie herinner-

den, dat zij juist op dat oogenblik de dieven in

't gezicht gekregen hadden.

Dit gesprek wordt gehouden tusschen de twee
personen, die de inbrekers overrompe d had-

den, en een rondtrekkenden ketellapper, die

in een aangrenzend gebouw geslapen had, en
met zijne twee honden gewekt en geprest was
geworden, om deel te nemen aan de vervol-

ging. Giles trad op in de dubbele belrekking

van kelder- en hofmeester van de oude dame
des huizes, en Brittles was huisknecht, en reeds

als kind in haar dienst getreden; nog altijd

werd hij als een veelbelovenden knaap behan-

deld, schoon hij 1 de dertig reeds achter den
rug had.

Zij trachtten elkander alzoo moed in te spre-

ken, maar bleven desniettemin dicht bij elkandar,

keken angstig om, zoo dikwijls de wind in het

kreupelhout ruischte, en snelden naar den boom,
waarachter zij hunne lantaren gezet hadden,

opdat de dieven niet zouden weten, in welke

richting zij schieten moesten. Zij namen het

licht op en liepen op een hondendrafje naar

huis; en hunne gestalten waren reeds lang niet

meer te onderscheiden, toen het licht op een

afstand nog f.ikkerde en danste als een dwaal-

lichtje.

De lucht werd kouder naarmate de morgen-
stond naderde, en de nevel rolde langs de vel-

den heen als een dichte rookwolk. Het gras

was nat, de voetpaden en lage plaatsen stonden

vol slijk en water, en de vochtige adem van

een ongezonden wind blies zwak en hol rui-

schende over den grond. Olivier lag nog altijd

bewusteloos en zonder beweging op dezelfde

plaats, waar Sikes hem had neergelegd.

De morgen brak aan; de wind werd bij zijne

eerste flauwe schemering scherper en snijden-

der en aan den hemel schemerde eer het weg-
sterven van den nacht, dan het ontwaken van

den dag. De voorwerpen, welke er in de duis-

ternis naargeestig en spookachtig hadden uit-

gezien, traden nu duidelijker en duidelijker te

voorschijn en namen allengskens hunne gewone
vormen weer aan. De regen viel in dichte en

fijne droppels neder, en ruischte in het blader-

lóoze kreupelhout. Doch Olivier vóélde niet,

hoe de regen ook op hem viel; hij lag daar

uitgestrekt, hulp- en bewusteloos neder op zijn

bed van slijk.

Eindelijk brak een flauwe kreet van smart

de heerschende stilte af, en de knaap ontwaakte.

Zijn linkerarm, haastig met een doek omwon-
den, hing zwaar en machteloos langs zijne zijde,

en het verband was met bloed doortrokken. Hij

was zoo zwak, dat hij zich nauwelijks in eene

zittende houding kon oprichten; toen dit hem
eindelijk gelukt was, zag hij rond of er ook
hulp in de nabijheid was, en kermde van pijn.

Hij rilde van koude en uitputting, van het

hoofd tot de voeten, deed eene poging om op

zijne beenen te staan, maar eene kille huivering

beving zijn geheele lichaam, en hij viel weer op

den grond neer.

Nadat deze nieuwe aanval van bewusteloos-

heid, waarin hij zoolang gelegen had, weer

voorbij was, werd Olivier door de gedachte,

dat hij sterven zou indien hij daar bleef lig-

gen, tot nieuwe inspanning zijner krachten

aangespoord; hij richtte zich derhalve wederom
op zijne beenen, en trachtte te gaan. Zijn hoofd

was duizelig, en hij waggelde heen en weer

als een beschonkerie, maar hield zich toch op
de beenen, en hompelde, met het vermoeide

hoofd op de borst gezonken, verder, zonder te

weten waarheen.

Verwarde en akelige gedachten bestormden

thans zijn geest. Het was hem alsof hij nog
tusschen Sikes en Crackit liep, die hevig met

elkander twistten, want zelfs de woorden, die

zij spraken, klonken hem in de ooren, en toen



hij zich zooveel mogelijk inspande om op-
lettend te zijn, ten einde niet te vallen, ver-

beeldde hij zich vast en zeker, dat hij met
hen sprak. Dan was hij weer met Sikes alleen

zich aan zijne zijde afslovende, zooals hij den
vorigen dag gedaan had, en hij gevoelde, hoe
de dief zijne hand vaster hield, wanneer er

menschen voorbijgingen. Plotseling deinsde hij

voor een schot terug; luide kreten vervulden
de lucht; lichten schemerden voor zijne oogen,
en eene onzichtbare hand droeg hem, onder
veel geraas en geschreeuw, snel voort. Door
al deze spoedig op elkander volgende droom-

was het, dacht hem, toch beter in de nabij-

heid van menschelijke wezens te sterven, dan
op het vrije open veld. Hij verzamelde al zijne

krachten voor eene laatste poging en richtte

zijne wankelende schreden naar het huis.

Toen hij het naderde, was het hem alsof

hij het reeds vroeger gezien had. Wel is waar
herkende hij geen der bijzondere deelen, maar
de vorm van het geheel stond hem duidelijk

voor den geest. Die tuinmuur! Op het gras

aan de andere zijde er van was hij den vori-

gen nacht op zijne knieën gevallen, en had hij

de beide mannen om medelijden gesmeekt. Het
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gezichten gevoelde hij eene onbewuste smar-
telijke aandoening van pijn, die hem onafgebro-

ken kwelde en afmatte.

Zoo hompelde hij verder, en kroop werktuig-

lijk door heggen en hekken, totdat hij een
rijweg bereikte. Op hetzelfde oogenblik begon
het zoo sterk te regenen, dat hij er volkomen
wakker door werd.

Hij zag rond, en ontdekte, op een niet zeer

grooten afstand, een huis, dat hij misschien

nog zou kunnen bereiken. Wellicht, dat men
daar met hem medelijden zou hebben, wan-
neer zij zijn toestand zagen, en zoo niet, dan

was hetzelfde huis waar zij de inbraak beproefd

hadden.

Toen hij het huis herkende, overviel hem
eene zoo groote wees, dat hij een oogenblik

de pijn aan zijn arm vergat en er alleen aan

dacht om te vluchten. Vluchten! Hij kon nau-

welijks staan; en waarheen zou hij vluchten,

al ware hij in het volle genot zijner jeugdige

krachten geweest? Hij leunde tegen de tuin-

deur. Zij was niet gesloten en ging open toen

hij er tegen aan leunde. Hij hompelde over de
opene plaats, klom de trappen op, en klopte

zacht aan de deur; toen echter verlieten hem

OLIVIER TWIST.



alle zijne krachten, en hij zonk bij een der deur-
posten neder.

Nu gebeurde het, dat op dit oogenblik Giles,

Brittles en de ketellapper juist bezig waren
om zich, na de vermoeienissen en verschrik-
kingen van den nacht, met thee en allerhande
zaken in de keuken te versterken, niet dat
het Giles' gewoonte was, eene al te groote
vertrouwelijkheid jegens de mindere bedienden
ten toon te spreiden, integendeel, hij wist hen
zoo te behandelen, dat zij zijn hoogeren rang
niet uit het oog verloren, doch sterfgevallen,

brand of inbraak maken alle menschen gelijk,

en zoo- zat dan ook mijnheer Giles met uitge-

strekte beenen voor het keukenvuur, en leunde
met den linkerarm op de tafel, terwijl hij met
de rechterhand het omstandig en nauwkeurig
verhaal der inbraak verduidelijkte, en de hoor-
ders (maar vooral de keukenmeid en de werkmeid,
die van het gezelschap waren) met ademlooze
aandacht naar hem luisterden.

„Het was half drie," zeide mijnheer Giles,

„schoon ik er niet op zweren wil, dat het niet

iets dichter bij drie was, toen ik ontwaakte, mij
eens in het bed omkeerde, ongeveer zoo," (mijn-
heer Giles draaide zich op zijn stoel om en
trok de punt van het tafellaken over zich heen,
om de zaak zeer duidelijk voor te stellen) „en
meende, gedruisch te hooren."
Op deze hoogte van het verhaal verbleekte

de keukenmeid en verzocht aan de werkmeid
om de keukendeur te sluiten; de werkmeid
zeide het aan Brittles, en Brittles zeide het

aan den ketellapper; deze hield zich echter alsof

hij doof was.

„Meende gedruisch te hooren", vervolgde Giles.

„Eerst zeide ik bij mij zelven, 't is verbeelding,
en wilde weer inslapen, toen ik het gedruisch voor
de tweede maal, en nu zeer duidelijk, hoorde."
„Wat was het dan voor een gedruisch?" vroeg

de keukenmeid.
„Een zeker krakend geluid," antwoordde Giles,

terwijl hij rondkeek.

„Meer alsof men over eene ijzeren stang met
eene grove vijl heen en weder schuurde," meende
Brittles.

„Mogelijk toen gij het hoordet, mijnheer,"
antwoordde Giles, „maar toen ik het hoorde, was
het een krakend geluid. Ik schoof de dekens
van mij af," vervolgde hij en rolde de punt van
het tafellaken op, „richtte mij in het bed op,
en luisterde."

De keukenmeid en de werkmeid riepen te ge-
lijker tijd uit: „Groote God!" en schoven hare
stoelen dichter bij elkander.

„Ik hoorde het nu zeer duidelijk," ging
mijnheer Giles voort. „Er breekt iemand eene
deur of een blind open, dacht ik bij mij zelven;
wat zal ik doen? Ik zal den armen jongen
Brittles wekken, opdat hij niet in zijn bed ver-

moord worde, of, dacht ik, men snijdt hem de

keel van het eene oor tot het andere af, zonder
dat hij er iets van merkt.

Bij deze woorden vestigden zich aller oogen
op Brittles, die de zijne op den spreker gericht
hield, hem met den mond wijd open aanstaarde,
en met een gelaat, waarop het verschrikkelijkste

afgrijzen te lezen stond.

„Ik schoof alzoo de dekens van mij af," zeide
Giles, terwijl hij het tafellaken wegschoof en
de keuken- en huismeid strak aankeek, „kroop
zacht uit mijn bed, trok mijn —

"

„Er zijn vrouwen tegenwoordig, mijnheer
Giles," mompelde de ketellapper.

„Mijne schoenen aan, mijnheer," vervolgde
Giles, terwijl hij zich tot den ketellapper richtte,

en op het woord schoenen drukte, nam het ge-
laden pistool, dat ik alle avonden met het zil-

vermandje mee naar boven neem, en sloop op de
teenen naar zijn kamer; „Brittles!" zeide ik, toen
ik hem wekte, „schrik niet!"

gij," zeide Brittles nauwelijks

het met ons gedaan is,

vervolgde Giles, „maar

„Dat deedt
hoorbaar.

„Ik geloof, dat

Brittles, zeide ik,'

schrik niet."

„Was hij verschrikt?" vroeg de keukenmeid.
„In het geheel niet," antwoordde Giles,

„hij was zoo moedig, ja — bijna zoo moedig
als ik."

„Ik zou het bestorven hebben, wanneer het

mij overkomen was," riep de werkmeid uit,

„daar ben ik zeker van."

„Gij zijt ook eene vrouw," zeide Brittles, die

langzamerhand weer moed vatte.

„Brittles heeft volkomen gelijk," meende
Giles, en knikte toestemmend; „van eene vrouw
kan men niet anders verwachten. Wij echter
zijn mannen, wij namen eene lantaren, die

op de kamer van Brittles stond, en stegen
in de zwartste duisternis de trap af — op deze
manier."

Giles was van zijn stoel opgestaan en stapte

twee schreden voorwaarts, met de oogen dicht,

om aan zijne beschrijving meer duidelijkheid

bij te zetten, toen hij, evenals de overige aan-
wezigen, geweldig schrok en naar zijn stoel

terugschoof. De keukenmeid en de werkmeid
gaven een luiden gil.

„Er wordt geklopt," zeide Giles, weer vol-

komen bedaard, „dat toch iemand opendoe."
Niemand verroerde zich.

„Zulk kloppen op zulk een ongewoon uur
is zeker vreemd," zeide Giles, terwijl hij, zelf

zoo bleek als een lijk, de bleeke gezichten om
zich heen aanstaarde, „maar er dient toch open-
gedaan te worden. Luistert iemand naar mijne
woorden ?"

Toen Giles gesproken had zag hij Brittles

aan; maar dit jonge mensen, die van nature
zeer nederig van aard was, hield zich waar-
schijnlijk voor niemand, en meende dat de



vraag onmogelijk tot hem kon gericht zijn. Hoe
dit ook zij, hij antwoordde niet. Qiles richtte

nu een vragenden bük op den ketellapper; deze

was echter eensklaps in slaap gevallen. Van de

meiden kon natuurlijkerwijze geen sprake zijn.

„Wanneer Brittles liever de deur in tegen-

woordigheid van getuigen wil openen," zeide

Giles na eene poos, „dan ben ik gereed, er een

van te wezen."

„Ik ook," zeide de ketellapper, die even spoe-

dig ontwaakte als hij ingeslapen was.

Onder deze voorwaarden capituleerde Britt-

les, en toen het gezelschap door de ontdek-

king (welke men door het openen der blinden

deed), dat het helder dag was, zich eenigszins

geruster gevoelde, ging het, vooruitgegaan door

de honden, de keukentrap op. De twee meiden,

die bevreesd waren alleen beneden te blijven,

sloten den trein. Op raad van mijnheer Oiles

spraken zij allen zeer luid, om den booswicht,

die misschien daar buiten stond, aan het ver-

stand te brengen dat zij vrij talrijk waren, en

tengevolge van een meesterstuk van staatkunde,

opgekomen in het brein van denzelfden vinding-

rijken mijnheer Giles, kneep men de honden in

den staart, opdat zij een woest gehuil zouden
aanheffen.

Na deze maatregelen van voorzichtigheid, hield

Oiles den arm des ketellappers vast (opdat deze

niet zou wegloopen, zooals Oiles uit scherts

zeide), en gaf toen bevel om de deur te openen.

Brittles gehoorzaamde; de groep, vreesachtig

over elkanders schouders naar buiten glurende,

zag geen ander schrikverwekkend voorwerp dan
den armen kleinen, sprakeloozen en uitgeputten

Olivier, die de zware oogleden opsloeg en zwij-

gend om medelijden smeekte.

„Een jongen!" riep Oiles uit, terwijl hij den
ketellapper met kracht achteruittrok, „wat wil

jij — zeg? Brittles — kijk eens — herkent gij hem?"
Brittles, die bij het openen der deur zich er

achter verscholen had, had nauwelijks een blik

op Olivier geworpen, of hij slaakte een luiden

kreet. Oiles nam den knaap bij één been en

één arm op — gelukkig niet bij den gewon-
den — droeg hem in de gang, en legde hem,
zoo lang hij was, op den vloer neder. „Daar
is hij!" tierde Oiles, in een staat van vervoering

de trap opvliegende; „hier is een der dieven,

mevrouw! hier is een dief, mejuffrouw! — ge-

wond, mejuffrouw! Ik heb hem geschoten, me-

juffrouw, en Brittles hield het licht!"

„In eene lantaren, mejuffrouw!" schreeuwde

Brittles, terwijl hij 1 de hand aan den mond
bracht, opdat zijne woorden te krachtiger zou-

den klinken.

De twee meiden vlogen de trap op, om de

tijding te brengen, dat Oiles een dief gegrepen
had, en de ketellapper gaf zich veel moeite om
Olivier weder te doen bijkomen, opdat hij niet

sterven zou, alvorens opgehangen te worden.

Onder al dat geraas en geschreeuw hoorde men
eene zachte vrouwenstem, waardoor terstond de

rust hersteld werd.

„Oiles!" fluisterde de stem boven aan de trap.

„Hi„r ben ik, mejuffrouw!" antwoordde Giles.

„Wees niet verschrikt, ik heb niet veel letsel

bekomen. Hij spartelde niet erg tegen, mejuf-

frouw, wij waren hem te talrijk."

„Stil!" beval de jonge dame. „Gij zult mijne

tante evenveel doen schrikken als de dieven het

deden. Is de arme man zwaar gewond?"
„Doodelijk, mejuffrouw," antwoordde Oiles met

onbeschrijfelijke zelfvoldoening.

„Hij ziet er uit alsof hij onmiddellijk wil uit-

stappen, mejuffrouw," schreeuwde Brittles over-

luid, op dezelfde wijze als te voren. „Wilt gij

niet komen en hem zien, mejuffrouw, of hij

misschien ?"

„Stil toch!" antwoordde de jonge dame. „Heb
een oogenblik geduld, dat ik met mijne tante

spreek."

Met een tred, zoo licht en zacht als hare

stem, verwijderde de spreekster zich. Zij kwam
spoedig terug, met het bevel om den gewonden
man voorzichtig naar boven en naar de kamer
van den heer Giles te brengen, terwijl Brittles

oogenblikkelijk naar Chertsey moest rijden,

om een geneesheer en een gerechtsdienaar te

gaan halen.

„Maar wilt gij hem eerst niet eens zien,

mejuffrouw?" vroeg Giles zoo fier alsof Olivier

een vogel van zonderlinge veeren was, dien hij

met veel behendigheid geschoten of gevangen had.

„Niet een oogenblik, mejuffrouw?"
„Niet voor de geheele wereld!" antwoordde de

jonge dame. „De arme man! Behandel hem
zacht, al was het alleen om mijnentwil."

De oude dienaar zag naar de spreekster, toen

deze zich omkeerde, met zulk een blik van

trotschheid en bewondering op, als ware zij zijn

eigen kind. Vervolgens boog hij zich over Oli-

vier, en hielp hem de trap opdragen, met de

voorzichtigheid en zorg van eene vrouw.

XXIX.
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In een fraai vertrek — schoon de meubelen

meer naar het gemak van den ouden tijd dan

naar de sierlijkheid der hedendaagsche mode
waren ingericht — zaten twee dames aan eene

weivoorziene ontbijttafel. Oiles, buitengewoon

keurig in het zwart gekleed, bediende haar.

Hij had zijne plaats ingenomen tusschen het



buffet en de ontbijttafel; met zijn lichaam in

zijne volle lengte opgericht, het hoofd in den
nek en een weinig op zijde gebogen, zijn lin-

kerbeen een weinig vooruitgestrekt, en zijne

rechterhand in zijn vest gestoken, terwijl hij

in de linker, die langs zijne zijde hing, een
bord hield, zag hij er uit als iemand, die zich

van zijne verdiensten en zijn gewicht volkomen
bewust is.

Eene der twee dames was reeds van een
gevorderden leeftijd, doch de eiken stoel met
hooge leuning, waarop zij zat, stond niet rech-

ter op dan zij. Zij was met de uiterste zorg,

schoon hoofdzakelijk naar den ouden smaak
gekleed; zij had echter in sommige punten iets

toegegeven aan de eischen der heerschende
mode, waardoor het oud-modische eer gunstiger
uitkwam, dan het er door verduisterd werd, en
zoo zat zij daar in eene deftige houding, met de
handen voor zich op de tafel gevouwen. Hare
oogen (waarvan de glans slechts weinig door
den ouderdom verduisterd was) hie'.d zij oplet-

tend op hare jonge gezellin gevestigd.

De jongere dame verkeerde nog in den liefe-

lijker! bloei en lentetijd van den maagdelijken
staat, waarin men engelen, wanneer God ze
ooit in menschengedaante op de aarde liet ver-

schijnen, onder zulke vormen als de hare zoe-
ken zou.

Zij had haar zeventiende jaar nog niet afge-

legd, en zij was zoo teeder, zacht en lief, zoo
rein en zoo schoon, dat deze aarde hare woon-
plaats niet scheen te zijn, en de ruwe schepselen
er op onmogelijk voor haar pasten. Ook het hel-

dere verstand, dat uit hare donkerblauwe oogen
en van haar edel voorhoofd straalde, scheen nau-
welijks aan hare jaren en aan deze wereld te be-

hooren, en toch geluigden de afwisselende uit-

drukking van zachtmoedigheid en vroolijkheid,

de duizenden lichtstralen, die om haar hoofd
speelden en geene schaduw er achterlieten, —
maar vooral haar lach, die vriendelijke, geluk-
kige glimlach — dat in haar de beste gevoelens
onzer menschelijke natuur woonden.

Zij was ijverig bezig met de kleine werk-
zaamheden van het ontbijt, en wanneer zij de
oogen ophief, terwijl de oudere dame hare blik-

ken op haar gevestigd had, streek zij de lokken
weg, die in vlechten over haar voorhoofd hin-

gen, en vereenigde in een enkelen blik zooveel
liefde en ongekunste.de beminnelijkheid, dat ze fs

zalige geesten haar met een vriendelijk lachje

zouden hebben beschouwd.
„En Brittles is reeds sedert een uur vertrok-

ken, niet waar?" vroeg de dame, na eenige
oogenblikken stilzwijgens.

„Sedert een uur en twaa'f minuten, mevrouw,"
antwoordde Oi es, terwijl hij een zi.veren horloge
aan een zwart bandje uit zijn zak trok.

„Hij is altijd traag," merkte de oude dame aan.

„Brittles is a.tljd een trage jongen geweest,

mevrouw," bevestigde Giles. Daar nu Brittles

reeds sedert dertig jaren een trage jongen was
geweest, was het niet zeer waarschijnlijk, dat
hij vlugger zou worden.

„Hij wordt eer erger dan beter, naar het mij

voorkomt," vervolgde de dame.
„Het is onverantwoordelijk van hem," viel de

jonge dame glimlachend in, „dat hij onderweg
altijd met andere jongens speelt."

Giles scheen juist ook zijn gezicht tot een
lachje te willen vertrekken, toen eene tilbury

voor de tuindeur stilhield en een dik heer af-

steeg, die oogenblikkelijk naar de huisdeur liep,

onbegrijpelijk spoedig in huis was, de kamer
binnen stoof en den heer Giles, mitsgaders de
ontbijttafel, bijna het onderste boven wierp.

„Zoo iets heb ik nog in mijn leven niet ge-

hoord!" begon de dikke heer. — „Mijn waarde
mevrouw Maylie — en dat nog wel in de stilte

van den nacht ! — nooit heb ik zoo iets ge-

hoord!"
Onder het uitspreken van deze woorden van

beklag reikte de dikke heer aan de beide dames
de hand, en vroeg naar hare gezondheid.

„Gij moet doodelijk verschrikt geweest zijn,

waarachtig, doodelijk verschrikt," zeide de dikke
heer. „Waarom hebt gij niet om mij gezonden?
Mijn bediende zou in eene minuut hier geweest
zijn, en ook ik, en mijn leerling zou het tot een
genoegen gestrekt hebben, en gewis iedereen,

mevrouw, onder zulke omstandigheden. Lieve

mevrouw, — zoo onverwacht — en dan nog in

den stillen nacht!"

Het scheen den dokter bijzonder merkwaardig
j

voor te komen, dat de inbraak onverwacht en i

midden in den nacht ondernomen was, alsof het

de standvastige gewoonte is der heeren, die. zich

met inbraak bezig houden, hun bedrijf bij helder
daglicht uit te voeren, en een of twee dagen te

voren met de post belet te laten vragen.

„En gij, mejuffrouw Rosa," zeide de dokter,

de jonge dame toesprekende, „ik..."

„Ja, ik ben zeer verschrikt," antwoordde
Rosa, „maar daar boven ligt een arm mensch;
tante zou gaarne zien, dat gij hem een bezoek
bracht."

„O, zeker," zeide de dokter; „dat was uw
werk, hoor ik, Giles?"

Giles, die koortsachtig de theekopjes weer
geborgen had, werd rood tot achter de ooren,

en antwoordde: dat hij die eer had gehad.
„Eer? Zoo?" vroeg de dokter. „Wel, ik weet

het niet, maar misschien is er evenveel eer in

gelegen, een dief in een donkere gang te tref-

fen, als zijne tegenpartij in een tweegevecht op
twaalf passen. Verbeeld u eens, Giles, dat gij een
tweegevecht op het pistool hadt aangegaan, en
hij in de lucht geschoten hadt."

Giles, die deze wijze van de zaak te beschou-
wen voor eene onwettige poging hield om zijn

roem te bezwalken, antwoordde eerbiedig, dat



DE DIEP ZIET ER VOLSTREKT NIET VERSCHRIKKELIJK UIT. 101

hij zulks niet kon beoordeelen, maar dat hij ge-

loofde, dat het aan den kant zijner tegenpartij

geen gekscheren was geweest.

„Dat geloof ik wel," zeide de dokter. „Waar
is hij? Breng mij bij hem. Ik kom nog even

terug, mevrouw Maylie, als ik weer beneden
kom. — Dat is het kleine venster, waar hij

doorheen gekropen is, niet waar? Het is bijna

ongeloofelijk." Aldus steeds doorsprekende, volg-

de hij Giles de trap op, en terwijl hij de trap op-

gaat kan ik den lezer zeggen, dat de heer Losber-

ne, een chirurgijn, in een omtrek van een paar

uren algemeen als „de dokter" bekend, meer
door zijn vroolijk humeur dan door een goed leven

dik was geworden, en daarbij een zoo zachtaardige

zonderlinge oude vrijer was, a'.s men zelden elders

zou aantreffen.

De dokter bleef langer dan hij zelf verwacht

had, en dan de dames hadden durven denken.

Een breed, plat kistje werd uit het rijtuig gehaald;

herhaalde malen klonk de kamerschel, en de be-

dienden van het huis liepen gestadig de trap op
en neer, zoodat men reden had om te vermoeden,

dat er iets belangrijks gebeurde. Eindelijk kwam
hij terug, en op de nieuwsgierige vraag naar den
patiënt zette hij een geheimzinnig gezicht en

sloot zorgvuldig de deur.

„Dat is eene buitengewone gebeurtenis, me-
vrouw Maylie,'- zeide de dokter, terwijl hij met den

rug tegen de deur ging staan, als om te zorgen

dat zij gesloten bleef.

„Ik hoop niet dat er gevaar bij is?" vroeg de

oude dame.
„Wel, dat zou onder deze omstandigheden

geen buitengewone gebeurtenis zijn," antwoord-

de de dokter, „schoon ik niet geloof, dat er gevaar

bij is. Hebt gij den dief gezien?"

„Neen," antwoordde de oude dame.

„Ook niets omtrent hem vernomen?"
„Neen."
„Ik vraag u verschooning, mevrouw," viel

Giles hun in de rede; „ik wilde juist van hem
beginnen te verhalen, toen dokter Losberne bin-

nenkwam."
De waarheid was, dat Giles nog niet had kun-

nen besluiten tot het afleggen der bekentenis,

dat hij slechts op een kind geschoten had. Men
had zijne dapperheid zoo hoog geroemd, dat

hij zijne verklaring nog voor eenige weinige

minuten wilde verschuiven, daar hij zich thans

op den hoogsteh top eener korte vermaardheid

van onwrikbaren moed bevond.

„Rosa wenschte den man wel te zien," zeide

mevrouw Maylie, „maar ik wilde er niets van

hooren."

„Hm!" antwoordde de dokter, „hij ziet er

volstrekt niet verschrikkelijk uit. Hebt gij er

iets tegen, hem in mijne tegenwoordigheid te zien?"

„Wanneer het noodig is, dan zeker niet," ant-

woordde de oude dame.

„Het komt mij voor, dat het noodig is," zeide

de dokter; „in allen gevalle ben ik er vast van

overtuigd, dat het u later berouwen zou, hem
niet gezien te hebben. Hij is volkomen rustig,

en bevindt zich naar omstandigheden tamelijk

wel. Sta mij toe — mejuffrouw Rosa, is het ver-

oorloofd? Ik geef u mijn woord van eer, dat er

volstrekt geene reden is om bevreesd te zijn."

XXX.

WAT OLIVIBR S NIEUWE BEZOEKERS VAN HEM
DACHTEN.

Onder aanhoudende verzekeringen, dat zij zeer

aangenaam verrast zouden worden bij het zien

van den misdadiger, nam de dokter mejuffrouw
Rosa onder den arm, bood zijne andere vrije

hand mevrouw Maylie aan en voerde beide

dames met veel deftigheid en plichtplegingen

de trap op.

„Nu," zeide hij fluisterend, terwijl hij de deur
der kamer voorzichtig opende, ,,'aat nu eens hoo-

ren wat gij van hem denkt. Hij is wel juist niet

geschoren en ook sedert niet lang gewasschen,

doch hij ziet er desniettemin niet bijzonder woest
uit. Wacht echter een oogenblik: laat ik eerst

zien, of hij bezoek kan ontvangen."

Hij ging de dames voor, wierp een blik in

het kamertje, en wenkte haar om hem te volgen;

daarop sloot hij de deur en trok zacht en lang-

zaam de gordijnen van het bed terug. Daar lag, in

stede van een zwarten verstokten booswicht, dien

zij verwacht hadden te zien, een kind, dat, uit-

geput van pijn en inspanning, in een diepen

slaap lag gedompeld. Zijn gewonde, verbonden

en gespalkte arm lag op zijne borst, en zijn

hoofd rustte op den anderen arm, die door het

lange haar, dat over het kussen hing, bijna ge-

heel bedekt was.

De brave dokter hield het gordijn in de hand
en zag het kind een paar minuten zwijgend

aan. De jonge dame trad intusschen zacht ach-

teruit, ging op een stoel bij het bed zitten,

en streek Olivier het haar uit zijn gelaat. Ter-

wijl zij zich over hem heen boog, druppelden

tranen op zijn hoofd.

De knaap maakte eenige beweging en g'im-

lachte in zijn slaap, alsof deze bewijzen van

medelijden en deelneming in hem een vriende-

lijken droom van liefde en toegenegenheid had-

den opgewekt, die hij nooit gekend had. Alzoo

wekken de tonen eener zachte melodie, of het

geruisch van water op eene eenzame plaats of

de geur eener bloem, ja zelfs de eenvoudige

aanhaling van een vertrouwelijk woord somtijds

herinneringen aan tooneelen op, die in dit leven

niet voorgevallen zijn; a's een ademtocht zweven
zij voorbij, en wijzen terug op een lang verloo-

pen, gelukkiger bestaan.



„Wat beteekent dat?" riep de oude dame uit.

„Dit arme kind kan onmogelijk in de school van
dieven opgevoed zijn."

„De misdaad," zuchtte de dokter, terwijl hij

het gordijn weer vallen liet, „heeft haar zetel

in vele tempelen opgeslagen, en wie verzekert

ons, dat zij ook niet in eene schoone gestalte

wonen kan?"
„Maar op zoo jeugdigen leeftijd," merkte

Rosa aan.

„Mijn lieve, jonge dame," antwoordde de
dokter, treurig het hoofd schuddende, „de mis-

daad bepaalt zich, evenmin a's de dood, tot

bejaarden. Al te dikwijls zijn de jeugdigsten en
schoonsten hare uitverkorene slachtoffers."

„Maar kunt gij, mijnheer, kunt gij waarlijk

gelooven, dat dit aardige kereltje zich vrijwillig

bij het uitvaagsel des menschdoms zou hebben
aangesloten ?" vroeg Rosa.

De dokter schudde het hoofd, als of hij zeggen
wou, dat zulks zeer wel mogelijk was. Hij voegde
er echter bij, dat zij den knaap in zijne rust niet

moesten storen, en ging met de dames naar eene
aangrenzende kamer.
„Maar al is hij ook misdadig geweest," ver-

volgde Rosa, „bedenk dan toch hoe jong hij

is; bedenk, dat hij misschien nooit de liefde

eener moeder, ja zelfs wellicht de genoegens van
het ouderlijk dak niet gekend heeft, dat hij door
mishandeling, slagen en honger kan zijn ge-
dwongen geworden om met hen te verkeeren,

die hem tot de misdaad opleidden. Tante, lieve

tante, bedenk dat, voor gij dit zieke kind in de
gevangenis laat slepen, waardoor hem in elk ge-

val de mogelijkheid benomen wordt om zich te

beteren. O, als gij mij liefhebt, als gij bedenkt,

dat ik door uwe goedheid en liefde nooit het ge-
mis van ouders gevoeld heb, dat ik echter even
zoo hulpeloos en zonder bescherming zou hebben
kunnen zijn als dit arme kind, dan zult gij mede-
lijden met hem hebben, alvorens het te laat is."

„Mijn lieve'.ing," antwoordde de oudere dame,
terwijl zij het weenend meisje aan haar hart

drukte, „denkt gij, dat ik hem een haar op zijn

hoofd zou willen krenken?"
„O neen," antwoordde Rosa vurig, „gij niet,

tante, gij niet."

„Neen, zekerlijk niet," vervolgde de dame;
„mijne levensdagen spoeden ten einde, en moge
ik barmhartigheid vinden, zooals ik ze anderen
betoonde. Wat kan ik doen om hem te redden,

mijnheer?"
„Laat mij daarover nadenken, mevrouw," ant-

woordde de dokter, „laat mij daarover nadenken."
Losberne stak de handen in zijne zakken, wan-

delde de kamer eenige malen op en neer, bleef

dikwijls staan, wiegde zich op zijne teenen, en
rimpelde het voorhoofd. Na onderscheidene uit-

roepingen van „nu heb ik het gevonden," en van
„neen, ik heb het nog niet," en na evenveel reizen

op en neder, en na even dikwijls het voorhoofd

gerimpeld te hebben, bleef hij eindelijk stilstaan,

en sprak als volgt:

„Ik denk, dat wanneer gij mij onbeperkt vol-

macht en vergunning geeft, om Giles en den
kleinen jongen, Brittles, schrik aan te jagen, het

wel gaan zal. Giles is een brave kerel en een
oude dienaar, dat weet ik, maar gij kunt het op
duizenderlei wijze weer goedmaken en hem er

voor beloonen, dat hij een zoo goed schutter is.

Gij hebt er niet tegen?"
„Wanneer er geen ander middel is om het

kind te redden, neen," . antwoordde mevrouw
Maylie.

„Er is geen ander middel," zeide de dokter,
!

„geen ander, ik geef er u mijn woord op."
„Dan geeft tante u volkomene volmacht,"

zeide Rosa, en glimlachte met de tranen in de
oogen, „maar, ik bid u, behandeld de arme lui

niet erger dan volstrekt noodig is."

„Gij schijnt te gelooven," antwoordde de dok-
ter, „dat alle menschen onbarmhartig en hard-

vochtig zijn, behalve gij. Ik hoop maar in het

belang van het opkomende mannengeslacht,
dat de eerste geschikte jonkman, die uw mede-
lijden inroept, u in eene even teerhartige en
gevoelige stemming mag ontmoeten als nu, en
ik wenschte wel, dat ik een jonkman ware, want
ik zou terstond van die goede stemming partij

trekken."

„Gij zijt ook al een groot kind, evenals de
arme Brittles," antwoorde Rosa blozende.

De dokter lachte hartelijk en zeide: „Wel,
dat zou nog zoo ongelukkig niet zijn; maar om
op den knaap terug te komen, het hoofdpunt
onzer overeenkomst volgt nog. Binnen een uur
ongeveer zal hij ontwaken, en ofschoon ik den
diender met zijn dik hoofd daar beneden ge-

zegd heb, dat het leven van den knaap er mee
gemoeid kon zijn, hem thans aan te raken of

zelfs met hem te spreken, houd ik het er echter

voor, dat wij dit laatste zonder gevaar doen
kunnen. Nu maak ik deze voorwaarde, dat ik

hem in uwe tegenwoordigheid wil ondervra-

gen, en dat, wanneer wij, uit hetgeen hij zeg-

gen zal, kunnen opmaken, dat hij werkelijk

reeds bedorven is (hetgeen mij meer dan waar-
schijnlijk voorkomt), wij hem geheel aan zijn lot

zullen overlaten."

„O neen, neen, tante," bad Rosa.

„O ja, tante," zeide de dokter. „Zijn wij het

eens?"
„Hij kan nog niet verhard in de boosheid

zijn," vervolgde Rosa, „dat is onmogelijk."

„Zeer goed," meende de dokter, „eene reden

te meer, dat gij mijn voorslag kunt aan-

nemen."
Ten slotte werd het verdrag gesloten, en de

partijen gingen zitten, om met eenig ongeduld
te wachten, dat Olivier zou ontwaken.
Het geduld der beide dames moest op eene

langere proef gesteld worden, dan mijnheer Los-



berne haar gezegd had, want het eene uur

verliep na het andere, en Olivier sliep nog
altijd door. Het was werkelijk reeds avond,

toen de goedhartige dokter de tijding bracht

dat de knaap in zoover zich wel bevond, dat

men met hem spreken kon. De knaap was zeer

ziek, zeide hij, en verzwakt door het bloed-

verlies, maar zijn geest werd zoo gedrukt door

het verlangen om iets te openbaren, dat hij

het verkieslijker achtte, hem daartoe de ge-

legenheid te geven, dan er bij hem op aan te

dringen om zich tot den volgenden morgen
rustig te houden, hetwelk hij anders zou ge-

daan hebben.

Het onderhoud duurde zeer lang, want Oli-

vier verhaalde zijne geheeïe eenvoudige ge-

schiedenis, en moest zijn verhaal herhaalde

malen afbreken wegens de pijn en gebrek aan

krachten. Er lag iets plechtigs in, in eene don-

kere kamer de zwakke stem van een ziek kind,

de treurige rij van kwellingen en ongelukken'

te hooren verhalen, welke booze menschen over

hem gebracht hadden.

O, dachten wij slechts een oogenblik, wan-
neer wij onze medemenschen kwellen en pla-

gen, aan de getuigenissen van menschelijke

dwaling, die als dichte, zware wolken, wel is

waar langzaam, maar niet minder zeker, ten

hemel stijgen, om vroeg of laat wraak over

onze hoofden uit te storten! O, hoorden wij

slechts eenmaal in ons hart de stem der dooden,

welke door geen geweld' verstikt, door geen

hoogmoed gestuit kan worden, — en het on-

recht, het lijden, de ellende, de gruwzaamheid
welke iederen dag met zich brengt, zouden niet

bestaan

!

Het kussen van Olivier werd dezen nacht

door eene vrouwelijke hand geschud, en be-

minnelijkheid en deugd waakten bij hem ter-

wijl hij sliep. Hij gevoelde zich gerust en ge-

lukkig, en zou hebben kunnen sterven, zonder

te, morren.

Nauwelijks was het belangrijk onderhoud af-

geloopen en Olivier weer geneigd om in te

sluimeren, of de dokter streek met de handen

over zijne oogen, ze op de gewone wijze ver-

wenschende, omdat zij zoo zwak waren, waarop

hij zich naar beneden begaf, om Giles onder

handen te nemen. Daar hij in de spreekkamer

niemand vond, kwam hij op het denkbeeld, dat

hij zijn voornemen misschien met nog beter

uitslag in de keuken zou kunnen uitvoeren; hij

begaf zich dus naar de keuken.

In dit lagerhuis van het dienstboden-parle-

ment waren vergaderd: de twee meiden, mijn-

heer Brittles, mijnheer Giles, de ketellapper (die,

uit hoofde zijner bewezen diensten, uitgenoo-

digd was geworden om den dag daar door te

brengen en zich te goed te doen) en de diender.

De laatstgenoemde heer had een grooten stok,

een groot hoofd, een grooten mond en groote

halve laarzen met kappen, en zag er uit alsof hij

eene evenredige hoeveelheid bier ingenomen had;
zulks was ook inderdaad het geval.

De gebeurtenissen van den vorigen nacht

waren nog altijd het onderwerp des gespreks,

want juist weidde mijnheer Giles uit over zijne

tegenwoordigheid van geest, toen de dokter

binnentrad, en Brittles, die eene groote bierkruik

in de hand hield, bevestigde alles, nog voordat

de hofmeester het gezegd had.

„Blijf zitten!" zeide de dokter, met de hand
wuivende.

„Ik dank u, mijnheer," antwoordde Giles.

„Mijne jonge meesteres heeft gewild, dat er

eenig bier ten beste zou gegeven worden, mijn-

heer, en daar ik geen trek hoegenaamd ge-

voelde om naar mijn kamertje te gaan, mijn-

heer, maar naar gezelschap verlangde, drink ik mijn

aandeel in het gezelschap, alhier tegenwoordig

"

Brittles liet een zacht gemompel hooren,

waardoor de heeren en dames in 't algemeen
hunne voldoening wilden te kennen geven, die

zij smaakten, over de gemeenzaamheid van

mijnheer Giles; deze zag met een beschermen-
den blik rond, welke zooveel wilde zeggen als

dat hij hen nooit verlaten zou, zoolang zij zich

betamelijk gedroegen.

„Hoe gaat het met den zieke, mijnheer?"

vroeg Giles.

„Zoo zoo," antwoordde de dokter; „ik vrees

Giles, dat gij daar een dommen streek begaan
hebt."

„Ik hoop, mijnheer," zeide Giles bevende,

„dat gij niet zeggen wilt, dat hij gaat sterven.

Indien dit gebeurde, zou ik nooit weer geluk-

kig zijn. Ik zou geen kind kunnen dooden,

niet eens Brittles daar, neen, om al het goud
van de wereld niet, mijnheer."

„Dat is het geval niet," zeide de dokter ge-

heimzinnig. „Giles, zijt gij protestant?"

„Ja, mijnheer, dat vertrouw ik," stotterde Giles,

die zeer bleek geworden was.

„En wat zijt gij, jongen?" ging de dokter voort,

terwijl hij Britt.es scherp aanzag.

„God zij mij genadig, mijnheer," antwoordde

Brittles, die geweldig schrikte, „ik ben hetzelfde

wat mijnheer Giles is."

„Zegt mij dan," zeide de dokter, „gij beiden,

kunt gij een pïechtigen eed zweren, dat de

knaap daar boven dezelfde jongen is, die in

den vorigen nacht door het kleine venster werd

gestoken? Er uit er mede! Zeg op! Wij staan

klaar, om je aan te hooren!"

De dokter, die algemeen bekend stond voor

een der goedhartigste schepsels ter wereld,

sprak deze woorden op zulk een verschrikke-

lijk toornigen toon uit, dat Giles en Brittles,

die in een vrij hoogen graad doezerig waren,

van het bier en van de opgewondenheid van den

dag, elkander als versteend stonden aan te gapen.



„Let wel op het antwoord, constable,"
vervolgde de dokter, terwijl hij den wijsvinger

met groote plechtigheid schudde, en er mede
tegen zijn neus tikte, om den aangesprokene

te beduiden, dat hij al zijn verstand moest te

baat nemen. „Er zal veel daarop aankomen."
De constable zette een zoo verstandig ge-

zicht als hem mogelijk was, en nam zijn ambt-

stok ter hand, dien hij in een hoek van den
haard had nedergezet.

„Het is eene eenvoudige quaestk van identiteit,

zooals gij ziet," zeide de dokter.

„Dat is het, mijnheer," antwoordde de con-
stable onder eene hevige hoestbui, want hij

had zijn glas bier in ééne teug uitgedronken,

en een gedeelte er van was hem in de verkeerde

keel geschoten.

„Hier is inbraak gepleegd," zeide de dokter,

„en een paar mannen werpen een vluchtigen

blik op een knaap, te midden van kruitdamp

en in de verwarring van duisternis en schrik.

Den volgenden morgen komt een kind aan dit-

zelfde huis aankloppen, en dezelfde mannen
leggen, omdat toevallig zijn arm verbonden is,

de hand op hem — waardoor zij zijn leven in

groot gevaar gebracht hebben — en zweren, dat

hij de dief is. Nu is het de vraag: hebben deze

mannen de waarheid bezworen, en, is dit het

geval niet, in welk eene situatie hebben zij zich

dan gebracht?"
De constable knikte diepzinnig, en zeide

dat zoo dat geen rechtsgeleerdheid was, hij niet

wist, wat rechtsgeleerdheid beteekende.

„Ik vraag u nogmaals," donderde de dokter,

„kunt gij bij een plechtigen eed zweren, dat

het dezelfde jongen is?"

Giles zag Brittles, en Brittles wederkeerig

Giles twijfelend aan ; de constable bracht

zijne hand achter het oor, om het antwoord
recht duidelijk op te vangen; de beide meiden
en de ketellapper bogen zich luisterend voor-

over, en de dokter keek scherp rond, toen men
eensklaps hoorde schellen en een rijtuig hoorderollen.

„Daar zijn zij!" riep Brittles, blijkbaar veel

opgeruimder.

„De wie?" vroeg de dokter, zelf verbleekende.

„De justitie uit Londen, mijnheer," ant-

woordde Brittles, terwijl hij een licht opnam,
„ik en Giles, hebben dezen morgen vroeg om
haar gezonden."
„Wat?" riep de dokter.

„Ja," antwoordde Brittles, „ik heb den post-

bode de boodschap meegegeven, en ik verwon-
der mij er over, dat zij niet eer gekomen zijn,

mijnheer!"

„Hebt gij? Hebt gij? Dan hale je de duivel

met den langzamen postbode!" riep de dokter

uit en verdween.

XXXI.

JBBNB NETELIGE POSITIE.

„Wie is daar?" vroeg Brittles, terwijl hij ! de
deur eventjes opende, de hand voor het licht :

hield en naar buiten gluurde.

„Doe open," antwoordde eene mannenstem
|

van buiten
;

„het is de politie van Londen;
\

waar gij vandaag om gestuurd hebt."

Door dit antwoord volkomen gerustgesteld,

opende Brittles de deur geheel en al, en stond

voor een deftig persoon in eene groote over-

jas, en die, zonder verder een woord te spre-

ken binnentrad en zijne laarzen op de mat
van de gang zoo bedaard afveegde alsof hij

thuis was.

„Zoudt ge niet iemand naar buiten kunnen
j

sturen, jongmensch, om mijn kameraad uit het

rijtuig te helpen," zeide de politieman. „Hebt gij !

hier geen stal, waarin het rijtuig voor eene vijf
[

of tien minuten staan kan?"
Brittles antwoordde bevestigend en wees naar

j

het gebouw, waarop de man weer naar de
;

tuindeur trad, en zijn makker uit het rijtuig I

hielp, terwijl Brittles hem met groote bewon-
dering bijlichtte. Toen alles in orde was, gingen I

zij in het huis terug, en werden in eene kamer
j

gelaten, waar zij hunne groote overjassen en
hoeden aflegden en terstond lieten zien wat zij

waren. De man die gescheld had, was een

stevige klant van middelbare groot'.e, ongeveer
vijftig jaren oud, en had zwart g immend en

kort afgesneden haar, halve bakkebaarden, een

rond gelaat en levendige oogen. De ander

was een roodharig, beenderig man, met kap-

laarzen, en niet zeer gunstig uiterlijk en een
wipneus.

„Zeg uw heer, dat Blathers en Duff er zijn,"

zeide de sterkere, terwijl hij zijn haar glad-

streek en een paar handboeien op de tafel

legde. „Ah, goedenavond, mijnheer, kan ik

met uw verlof, een paar woorden met u alleen

spreken?"
Deze woorden waren gericht tot Losberne,

die juist binnentrad; deze gaf aan Brittles bevel

om zich te verwijderen, leidde de beide dames
binnen, en sloot de deur.

„De vrouw des huizes," zeide de dokter, me-
vrouw Maylie voorstellende-

Blathers maakte eene buiging, zette, toen

men hem uitnoodigde, plaats te nemen, zijn

hoed op den grond, nam een stoel en wenkte
Duff om hetzelfde te doen. De laatste heer,

die niet even gewoon scheen te zijn aan goed
gezelschap, of zich daarin misschien niet zoo-

zeer op zijn gemak gevoelde, plaatste zich, na

vele wendingen zijns lichaams, op een stoel, en

stak, eenigszins verlegen, den knop van zijn stok

in den mond.
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„En nu over de poging tot inbraak, mijnheer,"

begon Blathers. „Wat zijn de bijzonderheden?"
Losberne, die blijkbaar tijd wilde winnen, ver-

telde alles zeer uitvoerig en omstandig; de heeren
Blathers en Duff keken elkander van tijd tot tijd

j

zeer verstandig aan, en wisselden nu en dan een
i hoofdknik.

„Ik kan niets bepaa'.ds zeggen," zeide Blathers,

|

„vóórdat ik de plaats der inbraak gezien heb;
; maar volgens mijne meening — ik wil mij echter

;
nog niet stellig verklaren — werd het niet door

; de aardappel-eters uitgevoerd; — wel, Duff?"
„Stellig niet," antwoordde Duff.

„Ik zal het Woord aardappel-eters vertalen

„Zeer gemakkelijk gezégd," merkte Duff aan.

„Wat hij zegt, is volkomen waar," zeide Bla-

thers, terwijl hij toestemmend knikte en onver-
schillig met de handboeien speelde, a'.sof het een
paar castagnetten waren.

„Waar is de jongen? Wat zegt hij zelf van
zich? Van waar is hij gekomen? Hij is toch niet

uit de wolken gevallen, wel, mijnheer?"
„Neen, dat niet," antwoordde de dokter met

een zenuwachtigen blik op de dames. „Ik ken
zijne geheele geschiedenis; daarover echter een
andermaal. Oij wilt dus eerst de plaats onder-
zoeken, waar de dieven hunne poging in het werk
stelden, niet waar?"

„ZOUDT GE NIET IEMAND NAAR BUITEN KUNNEN STUREN, JOXGMENSCH, OM MIJN KAMERAAD
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voor de dames, en geloof, dat gij daarmede zeg-

gen wilt, dat de inbraak niet door landlieden

beproefd werd," zeide de heer Losberne met een
glimlach.

„Juist," antwoordde Blathers. „Is dat alles?"

„Alles," zeide dè dokter.

„En wat is er aan van den jongen, van wien
de bedienden gesproken hebben?" vroeg Blathers

verder.

„Volstrekt niets," antwoordde de dokter. „Een
van de verschrikte bedienden heeft zich in

het hoofd gehaald, dat de jongen aan de zaak
deelgenomen heeft; maar dat is onzin, louter

dwaasheid."

„Zeer zeker," zeide Blathers. „Het is beter,

dat wij eerst de plaats onderzoeken, en dan de

dienstboden ondervragen. Dat is zoo de gewone
gang van zaken."

Men haalde lichten, en de heeren Blathers

en Duff, vergezeld van den constable uit het

stadje, Brittles, Oiles, in één woord, alle aan-

wezigen, begaven zich naar het zijkamertje aan
het einde van de gang, en keken door het

venster naar buiten; vervolgens begaven zij zich

naar buiten en keken door het venster naar

binnen. Daarop werd een licht naar buiten over-

gereikt om het luik te onderzoeken, en ver-

volgens een lantaren om de voetstappen na te



gaan, en daarna een hooivork om in de struiken
rond te steken. Nadat dit alles, onder de adem-
looze belangstelling van alle aanwezigen, ge-
schied was, gingen zij weer naar binnen, en toen
moesten Giles en Brittles een tooneelmatige
voorstelling hunner avonturen van den vorigen
nacht geven, hetwelk zij voorzeker een keer of
zes deden, elkander de eerste maal in niet meer
dan één, en de zesde maal in niet meer dan een
dozijn gewichtige punten tegensprekende. Toen
ook dit afgeloopen was, zonderden Blathers en
Duff zich af, en hielden met elkander eene lange
beraadslaging, waarbij, met opzicht tot den ernst
en de geheimzinnigheid, een consult van beroem-
de artsen over het gewichtigste punt der genees-
kunde maar kinderspel zou geweest zijn.

Intusschen liep de dokter in de naaste kamer
zeer onrustig op en neder, terwijl mevrouw
Maylie en Rosa met bekommerde gezichten zaten

te wachten.

„Op mijn woord," zeide hij, terwijl hij eens-
klaps staan bleef, na eenige malen het vertrek
met groote schreden op en neer gewandeld te zijn,

„ik weet nauwelijks wat mij te doen staat."
„De geschiedenis van den armen jongen met

getrouwheid aan deze mannen verhaald," zeide
Rosa, „zal hem voorzeker geheel en al buiten
verdenking brengen."

„Daar twijfel ik aan, mijne lieve dame," zeide

de dokter, het hoofd schuddende. „Zij zal hem
noch bij deze, noch bij hoogere ambtenaren
verontschuldigen. Wat is hij ten slotte? zullen

zij zeggen. Een vluchteling? Naar alle mensche-
lijke berekeningen en inzichten te oordeeien, is

zijne historie zeer verdacht."

„Maar gij gelooft er toch aan dokter?" vroeg
Rosa.

„Ik voor mij geloof er aan, hoe vreemd zij ook
zij, en misschien ben ik een oude gek, dat ik er

aan geloof," antwoordde de dokter; „maar ik ge-
loof niet, dat zij juist eene geschiedenis is voor
een practisch poütie-beambte."
„Waarom niet?" vroeg Rosa.
„Omdat, mijne schoone ondervraagster !" ant-

woordde de dokter, „met de oogen der politie

beschouwd, er vele verdachte punten in te vin-

den zijn; hij kan alleen het ongunstige gedeelte
daarvan bewijzen, maar geenszins het gunstige.

Deze menschen willen van alles het hoe? en
waarom? weten, en nemen anders niets voor
uitgemaakt aan. Zooals hij zelf zegt, is hij den
laatsten tijd in het gezelschap van dieven ge-
weest; men heeft hem, onder dé beschuldiging
van een zakkenroller te zijn, voor de politie

gebracht, en hij werd met geweld meegesleurd
van de woning van den heer, die hem opge-
nomen heeft naar een verblijf, dat hij met geene
mogelijkheid duidelijk beschrijven kan, en waar-
van hij zelfs niet het flauwste denkbeeld
geven kan, waar het gelegen is. Hij werd
met geweld naar C h e r t s e y gevoerd door man-

nen, die hem, willens of onwillens, dwingen
deel te nemen aan eene poging tot inbraak, hem
door een venster steken om een huis te bestelen,

en juist toen hij de bewoners wil wekken, en
daardoor datgene doen wil wat zijne onschuld
kan bewijzen, komt die stommeling van een
bottelier, de halfbeschaafde Giles tusschen beiden,

en schiet hem neer, even alsof hij hem wilde
"beletten eene goede daad te verrichten. Ziet gij

dat alles niet in?"

„Ja, ik begrijp het," antwoordde Rosa, die

over des dokters drift glimlachte, „maar ik vind
daarin nog niets, dat het arme kind tot een mis-
dadiger zou kunnen maken."
„Neen," zeide de dokter. „God zegene de

oogen van uw geslacht! Gij beschouwt eene zaak,

in het kwade zoowel als in het goede, nooit
anders dan van ééne zijde, en meestal van die,

welke zich het eerst aan u voordoet."
Nadat de dokter aldus de resulta^n zijner

ondervinding had ten beste gegeven, stak hij de
handen in den zak en liep nog driftiger dan te

voren de kamer op en neder."

„Hoe meer ik er over nadenk," zeide de
dokter, „hoe duidelijker het mij wordt, dat er

eindelooze zwarigheden en onaangenaamheden
uit zullen voortvloeien, wanneer wij de ware ge-
schiedenis van den knaap aan deze lui meedee-
len. Ik ben er zeker van, dat zij haar niet willen

gelooven, en zelfs al kunnen zij hem ten slotte

niets doen, toch zal de openbaarheid, die aan de
vermoedens weike op hem kleven, gegeven wordt,
aan uw menschlievend plan, om den knaap uit

zijne ellende te bevrijden, wezenlijk hinderpalen

in den weg leggen."

„O, wat moeten wij doen!" riep Rosa: „waar-
om heeft men die menschen ontboden?"

„Ja, waarom? Ik zou ze voor geen prijs ter

wereld hebben laten ontbieden," voegde mevrouw
Maylie er bij.

„Al wat ik weet is," zeide Losberne einde-

lijk met eene zekere wanhopige bedaardheid,

|

„dat wij met onversaagden moed de zaak ten

j

einde brengen. Het doel is goed en dat moge
hier de middelen wettigen. De knaap heeft

hevige verschijnsels van koorts, en niemand,
zonder uitzondering mag met hem spreken; dat

is één voordeel. Van deze omstandigheid moeten
wij zoo goed mogelijk is, gebruik maken, en
neemt de zaak onverhoopt een slecht einde,

dan is het onze schuld niet. Komt binnen,

heeren !"

„Nu mijnheer," zeide Blathers, terwijl hij met
zijn makker binnentrad en de deur zorgvuldig

sloot, „afgesproken was hij zeker niet."

„Wel duivel, wat is een afgesproken diefstal?"

vroeg de dokter ongeduldig.

„Een afgesproken diefstal dames," zeide Bla-

thers, terwijl hij zich tot haar keerde, alsof

hij medelijden met hare onkunde had terwijl

hij die van den dokter verachte, „is een dief-



stal wanneer ook de dienstboden de hand er in

hebben."

„Niemand verdenkt mijne dienstboden," zeide

mevrouw Maylie.

„Zeer mogelijk, mevrouw," antwoordde Bla-

thers, „doch zij zouden er echter van hebben
kunnen weten."

„Juist daarom," viel Duff in.

„Wij houden het er voor, dat de zaak werd
uitgevoerd door handen uit de stad," vervolgde
Blathers, „want zij was knap aangelegd."
„Zeer knap, zeker," merkte Duff aan.

„Er waren er twee," vervolgde Blathers, „en
zij hadden een jongen bij zich, dat blijkt duidelijk

uit de grootte van het venster. Dat is alles wat
er voorloopig van te zeggen is. Nu zouden wij,

met uw verlof, den knaap, dien gij boven hebt,

wel eens willen zien."

„Misschien willen de heeren wel eerst iets

gebruiken, mevrouw Maylie," zeide de dokter,

wiens gelaat ophelderde toen dit nieuwe denk-

beeld hem inviel.

„He, ja, zeker," riep Rosa schielijk uit, „er zal

onmiddellijk voor gezorgd worden."
„Zeer verplicht, mejuffrouw," antwoordde Bla-

thers, terwijl hij met zijne mouwen over den
mond streek. „Deze soort van ambtsbezigheden
is eene droge arbeid. Hetzelfde wat gij bij de
hand hebt, mejuffrouw; doe u geen moeite, en
maak niet veel omslag voor ons."

„Wat zal het wezen?" vroeg de dokter, die

Rosa naar het buffet volgde.

„Wanneer het u om het even is, dan een
weinig brandewijn," antwoordde Blathers. „Het
is ecu koude rit van Londen, mevrouw, en
ik vind altijd dat brandewijn het best ver-

warmt."
Deze belangrijke mededeeling werd tot me-

vrouw Maylie gericht, die haar zeer vriendelijk

opnam. Inmiddels was de dokter de kamer uit-

geslopen.

„Ha!" zeide Blathers, die het wijnglas niet

bij den steel aanvatte, maar het zeer sierlijk

tusschen den duim en voorsten vinger der linker-

hand ophief en voor zich neerzette, „ik heb
gevallen als deze al meermalen in mijn leven

bij 't eind gehad, mevrouw."
„De inbraak bij Edmonton, Blathers," zeide

Duff, om het geheugen van zijn makker te hulp
te komen.
„Dat was iets van dien aard," antwoordde

Blathers, „en het karwei van Conkey Chick-
weed ook."

„Gij hebt dien altijd in 't hoofd," zeide Duff;
„ik zeg u, dat het de familie Pet was; Conkey
had er niet meer deel aan dan ik."

„Gekheid, dat weet ik beter," antwoordde
Blathers. „Herinnert gij u in den tijd toen men
Conkey zijn geld stal? Wat baarde dat een op-
zien! meer dan de beste nieuwre roman!"
„Wat was dat voor een geval?" vroeg Rosa,

die het goede humeur harer onwelkome gasten
wilde versterken.

„Het was een diefstal, mejuffrouw, zooals

bijna geen mensch die in 't hoofd zou krijgen,"

antwoordde Blathers. „Conkey Chickweed hield

een herberg, en had eene afgeschoten ruimte,

waar vele jonge en voorname heeren zich ver-

eenigden, om hanengevechten en dergelijke zaken
te zien; die spelen werden voortreffelijk uit-

gevoerd, want ik heb ze meer dan eens ook
bijgewoond. Hij behoorde toen nog niet tot de
familie. In zekeren nacht werden hem echter

driehonderd zeven en twintig guinjes, die hij

in een linnen zak op zijne slaapkamer bewaarde,
ontstolen, en wel door een man met eene
zwarte pleister op zijn oog. Hij had zich onder
het bed verborgen, en toen hij het geld had,

sprong hij uit een venster, dat slechts ééne
verdieping hoog was. Hij was zeer vlug, maar
Conkey was ook vlug, want hij werd door
den sprong gewekt, vloog uit zijn bed, schoot
met eene buks naar den dief en wekte daar-

door de buren. Deze zetten terstond den dief

achterna, en toen zij buiten kwamen, zagen
zij dat Conkey den dief getroffen had, want
zij konden sporen van bloed volgen tot aan
eene heining, waar zij ze verloren. Hoe dit

ook zij, de dief ging met het geld aan den
haai, en Chickweed prijkte in de courant op de
lijst onder de andere bankroetiers. Men opende
eene inschrijving voor den armen man, onder-
steunde hem op allerlei manieren, en ik weet
niet, wrat al. Hij was echter over zijn verlies

zeer ter neder geslagen, liep een paar dagen
zeer melancholisch rond, en trok op eene zoo
wanhopige wijze aan zijn haar, dat menigeen
bevreesd was, dat hij de hand aan zich zelven

zou slaan. Op zekeren dag kwam hij driftig op
het politiebureau loopen, en had er een geheim
onderhoud met den directeur, die na een lang
tijdsverloop schelde, Jem Spyers (een gerechts-

dienaar) liet roepen, en aan dezen opdroeg,
Chickweed te volgen, hem te helpen en den
man te arresteeren, die hem bestolen had. „Ik

zag hem, Spyers," zeide Chickweed, „gistermor-

gen vroeg mijn huis passeeren." — „Waarom
hebt gij hem niet gepakt?" vroeg Spyers. —
„Ik was zoo geheel en al van streek," antwoordde
de arme man, „dat men mij de hersenpan met
een tandenstoker had kunnen inslaan; maar wij

zullen hem zonder twijfel snappen, want gister-

avond tusschen tien en elf ure kwam hij weer
voorbij." Nauwelijks had Spyers dit gehoord, of

hij nam schoon goed en een kam met zich voor
het geval, dat hij een of twree dagen zou moeten
wachten; daarop ging hij mede, en plaatste

zich aan een venster der herberg achter een
rood gordijntje, met den hoed op het hoofd,
gereed om oogenblikkelijk naar buiten te snellen.

Laat in den nacht zat hij er nog en rookte zijne

pijp, toen Chickweed eensklaps uitriep: — „Daar
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is hij! houdt den dief en moordenaar! — Jem
Spyers liep naar buiten en zag Chickweed onder
een luid geschreeuw de straat ten einde loopen.

Spyers volgde hem, Chickweed liep al verder;

het volk bleef staan en alles schreeuwde mede
„dieven!" Een oogenblik verloor Spyers Chick-

weed uit het gezicht, toen deze een hoek om-
sloeg, — vervolgens zag hij eene kleine groep
menschen en greep toe. — „Wie is de dief?"
— „Vervloekt," riep Chickweed; „ik heb hem
weer verloren."

„Het was zonderling; daar echter de dief

niet meer gezien werd, begaven zij zich naar
de herberg terug. Den volgenden morgen nam
Spyers zijn post weder in, en tuurde achter het

gordijntje naar een grooten man met eene
zwarte pleister totdat hem de oogen zeer deden.

Eindelijk moest hij ze voor een minuut sluiten,

doch nauwelijks gebeurde dit, of Chickweed riep

wederom: „daar is hij!" Voort ging hij wederom
de straat op, Spyers hem achterna: en toen

zij tweemaal zoo ver ge'.oopen hadden als den
vorigen dag was de man wederom verdwenen.
Dit gebeurde nog een paar malen, totdat de

meeste buren geloofden, dat Chickweed door
den duivel was bezeten, en thans door hem
voor den gek gehouden werd; anderen hielden

Chickweed voor krankzinnig.

„En wat zeide Spyers?" vroeg de dokter die

even nadat Blathers begonnen was te vertellen

binnengekomen was.

„Jem Spyers," antwoordde de gerechtsdienaar,

„zeide eerst niets, lette echter op alles, zonder

iets te laten merken, waardoor hij bewees dat

hij zijne zaak verstond. Op zekeren morgen
eindelijk ging hij voor de toonbank staan, nam
zijn snuifdoos in de hand en zeide: „Chickweed,
ik weet wie de dief is." — „Waarlijk?" zeide

Chrickweed. „O, mijn waarde Spyers, laat ik

mijne wraak koelen en ik sterf tevreden." —
„Kom!" zeide Spyers, en bood hem een snuifje

aan, „geen leugens meer, gij zijt het zelf!" —
Zoo was het ook, en hij had een goed sommetje
bij verdiend; ook zou niemand er achter zijn ge-

komen, wanneer hij zich niet zooveel moeite

had gegeven om den schijn te bewaren," zeide

Blathers, terwijl hij het glas nederzette en de
handboeien tegen elkander sloeg.

„Inderdaad, zeer merkwaardig," zeide de
dokter; „en thans, wanneer gij 't goedvindt,

naar boven!"
„Wanneer gij het goedvindt," antwoordde

Blathers, en de twee gerechtsdienaars, met den
dokter, en Giles, die het licht droeg, begaven
zich naar Olivier.

Olivier had gesluimerd', doch zag er echter

zieker en koortsachtiger uit dan te voren. Onder-
steund door den dokter, ging hij een oogenblik

in zijn bed overeind zitten en zag de vreemden
aan, zonder er iets van te begrijpen, wat er

om hem heen voorviel, en zich niet kun-

nende herinneren, waar hij was en wat er

gebeurd was.

„Dit," zeide Losberne zacht, maar toch met
vuur, „is de knaap die toevallig, onder het

spelen in een tuin met andere kinderen, door
een schot gewond werd, dezen morgen hier

aan huis kwam om hulp te zoeken, en aanstonds

door dezen verstandigen man, die het licht in

de hand houdt, aangegrepen, mishandeld en in

levensgevaar gebracht werd, zooals ik kan be-

vestigen."

De heeren Blathers en Duff keken den hun
op die wijze aanbevolen Giles aan. De verbalderde

bottelier staarde, met eene koddige mengeling
van vrees en verslagenheid, van hen op Olivier

en van Olivier op Losberne.

„Gij zult het toch niet ontkennen, hoop ik?"
zeide de dokter, terwijl hij Olivier weer met de

grootste voorzichtigheid nederlegde.

„Ik meende het, — meende het goed, mijn-

heer," antwoordde Giles. „Ik meende zeker,

dat het de jongen was, anders zou ik mij niet

om hem bekommerd hebben; ik ben van aard

niet zoo onbarmhartig, mijnheer."

„Voor welken jongen hie.dt gij hem?" vroeg

de oudste gerechtsdienaar.

„Voor den jongen van de inbrekers, mijnheer,"

antwoordde Giles. „Zij — zij hebben voorzeker

een bij zich gehad."
„Houdt gij hem er nog voor?" vroeg Blathers.

„Waarvoor houden?" zeide Giles en zag den

vrager bijna wezenloos aan.

„Ik meen, of gij hem nog voor
,
denzelfden

jongen houdt, domkop?" herhaalde Bla.hers on-

geduldig.

„Ik weet het niet, ik weet het waarlijk niet,"

zeide Giles, die een allerdroevigst figuur maakte.

„Ik zou het waarlijk niet kunnen bezweren."

„Wat denkt gij er van?" vroeg Blathers.

„Ik weet niet wat ik er van denken moet,"

antwoordde de arme Giles, „ik denk niet, dat

het de jongen is, ja, ik ben er zeker van, dat

het niet is. Hij kan het niet geweest zijn!"

„Heeft deze man gedronken?" vroeg Blathers

aan den dokter.

„Wat ben jij een kostelijke leepe kop," riep

Duff met de grootste verachting uit, op Giles

nederziende.

Losberne had gedurende dit gesprek naar

den pols van den zieke gevoeld, stond nu van

zijn stoel op, en zeide, dat wanneer de heeren

soms nog eenigen twijfel voedden, zij wel zou-

den doen het aangrenzende vertrek binnen te

treden en daar Brittles ondervragen.

Op dit verzoek begaven zich de twee politie-

beambten naar eene aangrenzende kamer, waar
Brittles geroepen werd, en deze zich zelven en

zijn respectvollen meerdere in zulk een zon-

derling net van nieuwe tegenstrijdigheden en

onmogelijkheden wikkelde, dat er geen licht

over iets hoegenaamd verspreid werd; en dat



hij zich zelven mystificeerde, doch inderdaad
met deze uitzondering, dat hij den jongen niet

weer herkennen zou, als men dien voor hem
bracht; dat hij Olivier er alleen daarom voor
gehouden had, omdat Giles gezegd had, dat hij

het was; dat echter Giles zelf zoo even in de
keuken verklaard had, dat hij begon te vreezen,

zich ten opzichte van den jongen een weinig
overijld te hebben.

Onder andere vernuftige vermoedens werd ook
de vraag opgeworpen, of Giles werkelijk wel
iemand getroffen had, en toen men het bij het

afgeschoten behoorende tweede pistool onder-
zocht, bleek het dat dit alleen met kruit en eene
papieren prop geladen was, — eene ontdekking,
die op allen een diepen indruk maakte, behalve
op den dokter, die den kogel een tien minuten
te voren er uit gehaald had. Op niemand daaren-
tegen maakte de zaak een dieper indruk dan op
Giles zelven, die gedurende eenige uren gepijnigd

was geweest door de vrees, dat hij een kind
doodelijk gewond had, en dus dit nieuwe denk-
beeld met vreugde aangreep en het verdedigde.
Eindelijk lieten de poli.iebeambten, die zich zeer

weinig om Olivier bekommerden, den con-
stable uit Chertsey in het huis, namen hun
nachtkwartier in de stad, en beloofden des
anderen daags te zullen terugkomen.
Den volgenden morgen verspreidde zich het

gerucht, dat twee mannen en een jongen te

Kingston, onder zeer verdachte omstandig-
heden, waren gevat, en Blathers en Duff be-

gaven zich terstond derwaarts. Daar zich echter

bij het onderzoek de verdachte omstandigheden
bepaalden bij het eenvoudige feit, dat men hen
onder een hooiberg slapende had gevonden, iets,

waarop, schoon het eene zware misdaad is,

volgens de mi.de Engelsche wetten alleen ge-

vangenisstraf staat, en hare begrijpelijke liefde

voor al Harer Majesteits onderdanen dit voor
geen voldoend bewijs houdt, (vooral als er andere
bewijzen ontbreken) dat slapers eene gewe.ddadige
inbraak pleegden en daardoor het leven verbeur-

den, — kwamen de heeren Blathers en Duff even
wijs terug als zij gegaan waren.

Na voortgezet onderzoek, en na veel over en
weer praten, werd eindelijk een magistraat uit

de buurt zeer gemakkelijk overgehaald om zich

met mevrouw Maylie en mijnheer Losberne
er borg voor te stellen, dat Olivier voor het

gerecht zou verschijnen zoodra hij daartoe zou
worden opgeroepen. Blathers en Duff, die eenige
guinjes tot belooning ontvangen hadden, keerden
naar Londen terug, met een verdeeld gevoelen
over de zaak; de laatste heer, helde, nadat hij

alle omstandigheden nog eens goed had nage-

gaan, tot de meening over, dat de poging tot

inbraak aan de familie Pet moest toegeschreven

worden, terwijl Blathers van meening was, dat de
geheele verdienste er van moest worden toege-

kend aan den grooten Conkey Chickweed.

Olivier nam spoedig in beterschap toe onder
de vereenigde zorgen van mevrouw Maylie, Rosa
en den braven Losberne. Indien vurige gebeden
met dankbaarheid uit het hart gestroomd, in den
hemel verhoord worden — en wat zouden ge-
beden zijn indien dit niet gebeurde! — dan moet
de zegen, dien het ouderlooze kind over hen
afsmeekte, geluk en vrede in hunne harten heb-
ben doen nederdalen!

XXXII.

HET GELUKKIGE LEVEN, BAT VOOB OLIVIER

EEN AANVANG NEEMT.

Olivier's pijnen waren niet gering. De voch-

tigheid en koude, waaraan hij was blootgesteld

geweest, gepaard met de smart, welke hem zijn

verbrijzelde arm veroorzaakte, verwekte eene
hevige koorts, die gedurende eenige weken aan-

hield en hem zeer uitputte. Eindelijk begon hij

toch langzamerhand te beteren, en nu en dan
kon hij met weinige woorden en tranen te ken-

nen geven, hoe diep hij de goedheid der beide

vriendelijke dames gevoelde, en hoe innig hij

wenschte, dat hij, wanneer hij weer hersteld

zou zijn, iets zou kunnen doen om haar zijne

dankbaarheid te toonen, — iets, waaraan zij

de liefde en erkentenis, welke zijn hart ver-

vulden, zouden kunnen erkennen, — iets, al

was het nog zoo gering, dat haar bewijzen zou,

dat hare goedheid en vriendelijkheid niet ver-

keerd geplaatst waren, maar dat het arme kind,

hetwelk zij van ellende en dood gered hadden,

niets vuriger wenschte, dan haar van ganscher
harte te dienen.

„Arme jongen!" zeide Rosa, toen Olivier eens

gepoogd had, eenige woorden van dankbaar-
heid, welke op zijne bleeke lippen lagen, te

stamelen. „Gij zult gelegenheid genoeg hebben
om ons van dienst te zijn, wanneer gij wilt.

Wij gaan naar buiten, en mijne tante wenscht
dat gij ons vergezelt. Het stille buitenverblijf,

de zuivere lucht en al de genoegens en schoon-

heden der lente zullen u in weinige dagen ge-

heel doen herstellen, en gij zult op honderderlei

wijzen van dienst kunnen zijn, wanneer gij u
wilt inspannen."

„Willen!" riep Olivier. „O, lieve dame, wan-
neer ik slechts voor u werken, wanneer ik slechts

iets tot uw genoegen doen kan, door uw
bloemen te begieten, of uwe vogels te voeden,

of den geheelen dag te loopen om u van dienst

te zijn, o, wat zou ik niet daarvoor willen

geven !"

„Gij zult er niets voor behoeven te geven,"
zeide mejuffrouw Maylie lachende, „want, zoo-

als ik u zeide, wij zullen u op onderscheidene

wijzen bezig houden, en indien gij u slechts de



helft der moeite geeft, om ons te bevallen, waar-
van gij thans spreekt, dan zult gij mi| werkelijk
recht gelukkig maken."
„Gelukkig, mejuffrouw!" riep Oüvier uit, „o,

wat rijt gij goed, door zoo te spreken !"

„Gij maakt mij gelukkiger dan ik zeggen kan,"
vervolgde het meisje. „Het denkbeeld alleen,

dat mijne goede tante iemand uit zulk eene
ellende bevrijden mocht, als gij ons beschre-
ven hebt, zou een onuitsprekelijk genoegen voor
mij zijn; de overtuiging echter, dat het voor-
werp van hare goedheid en van haar medelijden
waarlijk erkentelijk is, zou mij gelukkiger maken
dan gij u verbeelden kunt. Begrijpt gij mij?"
vroeg zij, terwijl zij Olivier's nadenkend gelaat
beschouwde.
„O, zeker, mejuffrouw," antwoordde Olivier

met vuur, „maar ik dacht er juist over na, dat

ik reeds nu ondankbaar ben."

„Jegens wien?" vroeg Rosa.

„Jegens den vriendelijken heer Browtilow en
de goede oude vrouw, die mij vroeger zoo lief-

derijk verpleegd hebben," antwoordde Olivier. „Zij

zouden zich voorzeker verheugen, indien zij

wisten hoe gelukkig ik thans ben."
„Dat zouden zij zeker," zeide Olivier's wel-

doenster, „en mijnheer Losberne is ook reeds
zoo vriendelijk geweest van te beloven, dat hij

u wil afhalen om hen te bezoeken, zoodra gij

de reis zult kunnen verdragen.'

„Heeft hij, mejuffrouw?" vroeg Olivier, ter-

wijl de blijdschap uit zijne oogen straalde. „Ik

weet niet, wat ik van vreugde doen zal, wan-
neer ik hunne geliefde gelaatstrekken weer zal

mogen aanschouwen !"

Spoedig was Olivier zoo ver in beterschap
toegenomen, dat hij de vermoeienissen van dit

uitstapje zou kunnen verdragen, en op zekeren
morgen vertrok hij met mijnheer Losberne, in een
rijtuigje van mevrouw Maylie. Toen zij 'aan de brug
bij Chertsey gekomen waren, werd Olivier

eensklaps bleek en slaakte hij een luiden gil.

„Wat beteekent dat, jongen?" vroeg de dok-
ter, een drift en al drift. „Ziet gij iets? — hoort

gij iets? — voelt gij iets? zeg?"
„Daar, mijnheer," antwoordde Olivier en wees

door het portier. „Dat huis daar!"

„Ja; wat zou dat? halt, lioetsier!" riep de
dokter. „Wat zou dat huis, mijn ventje?"
„De dieven — het huis, waarin zij mij brach-

ten," stamelde Olivier.

„Alle duivels!" riep de dokter. „Hola, laat

mij er uit!" Maar, voordat de koetsier van den
bok kon stijgen was de dokter al uit den wagen,
liep naar het vervallen huis en klopte als een
krankzinnige aan de deur.

„Wat wilt gij?" vroeg een kleine afzichtelijke

bult, die de deur zoo schielijk opende, dat de
dokter, ten gevolge van den laatsten hevigen
slag er tegen aan, bijna in de gang nedertui-

melde, „wat beteekent dat?"

„Wat dat beteekent?" herhaalde de ander,

en pakte den man zonder verderen omslag bij

de keel. „Het beteekent veel; het beteekent
diefstal!"

„Ook doodslag," antwoordde de bultenaar
koeltjes, „wanneer jij je handen niet thuis houdt.

Begrepen ?"

„Ik begrijp je," zeide de dokter, terwijl hij

den man hevig schudde. „Waar is — vervloekt

zij de kerel! hoe is zijn gauwdieven-naam ? —
ja. Sikes. Waar is Sikes, spitsboef?"

De bultenaar staarde hem met groote ver-

bazing en verontwaardiging aan, rukte zich

behendig los uit de handen des dokters, braakte

een vloek van scheldwoorden uit, en ging weer
in huis. Doch voordat hij de deur had kunnen
sluiten was de dokter er met hem binnen.

Hij keek nieuwsgierig rond, doch geen enkel

stuk van het huisraad, geen voorwerp hoege-
naamd, kwam overeen met de beschrijving van
Olivier.

„Nu," vroeg de bultenaar, die hem niet uit

het oog verloren had, „wat moet dat beteeke-

nen, dat gij op die wijze mijn huis binnendringt?

Wilt gij mij bestelen of vermoorden? — of wat
wilt gij?"

„Hebt gij ooit gehoord, dat een man, die

zoo iets in den zin heeft, met rijtuig komt,
belachelijke oude vampyr?" zeide de driftige

dokter.

„Wat wilt gij dan?" vroeg de bultenaar toor-

nig. „Wil je de biezen wel pakken, voordat ik

een ongeluk aan jou bega? Pak je weg!"
„Zoodra ik het goedvind," antwoordde Los-

berne, die in eene volgende kamer trad, welke
echter, evenmin als de eerste, eenige gelijkheid

had met de door Olivier beschrevene. „Wij zien

elkander weer, vriend!"

„Zullen wij?" vroeg de Bultenaar spotachtig.

„Wanneer gij mij ook noodig hebt, ik ben altijd

gereed. Ik heb hier niet vijf en twintig jaren

geleefd, enkel en alleen om mij door jou te

laten wegjagen. Ik zal het je betaald zetten,

daar kunt gij op rekenen!" En het kleine afzich-

telijke mannetje sprong als een razende in de
kamer rond.

„Dat was een domme streek, mompelde de
dokter in zich zelven, „de jongen moet zich ver-

gist hebben. Daar, — steek dat in je zak, en

ontsluit de deur." Met deze woorden wierp hij

den bultenaar een stuk gelds toe en keerde naar

zijn rijtuig terug.

De man volgde hem tot aan het rijtuig, steeds

vloekende en verwenschende, en keek, terwijl

Losberne met den koetsier sprak, in den wagen
en zag Olivier een oogenbiik zoo scherp en wild,

en tevens zoo woedend en wraakzuchtig aan,

dat deze hem maanden lang, dag noch nacht

vergeten kon. Hij vloekte op de vreeselijkste wijze

voort, totdat de koetsier weer op den bok zat,

en zij waren reeds een eind weggereden, toen zij
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hem nog konden zien slaan, stampvoetende en
zich van werkelijke of geveinsde woede de haren
uit het hoofd rukkende.

„Ik ben een ezel," zeide de dokter na lang
stilgezwegen te hebben; „wist gij dat vroeger,

Olivier?"

„Neen, mijnheer."

„Vergeet het dan een andermaal niet."

„Een ezel," zeide de dokter ten tweeden male,
na eene nieuwe pauze van ongeveer tien minu-
ten; „wat zou- ik alleen hebben kunnen uit-

richten, al ware het de bedoelde plaats, en al

waren het de bedoelde lieden geweest? En al

had ik bijstand gehad, wat zou ik dan nog
anders gedaan hebben, dan mij zelven verraden
en uitgebracht hebben, op welke wijze ik de
zaak onderdrukt heb? Dat zou iets schoons ge-
weest zijn! Ik breng mij toch altijd in ongelegen-
heid, door steeds de eerste ingeving van mijn
hart te volgen."

Nu was het een feit, dat de voortreffelijke

man werkelijk gedurende zijn geheele leven
niets anders had gedaan dan de eerste aandrift

en opwelling van zijn hart te volgen; deze aan-
drift en opwellingen konden echter niet slecht

zijn, daar zij hem nooit onaangenaamheden be-
rokkend, maar integendeel hem de warmste
liefde en de algemeene achting verworven had-
den. Hij was, om de waarheid te zeggen, eenige
oogenblikken uit zijn humeur over de omstandig-
heid, dat Olivier's verhaal bij de eerste gelegen-
heid de beste, die zich opdeed, niet werd beves-
tigd. Dit was echter spoedig voorbij, en daar hij

bevond, dat Olivier's antwoorden en zijne vragen
voortdurend ongedwongen en zonder achterhou-
dendheid, en naar allen schijn met waarheid en
oprechtheid gegeven werden, vatte hij het voor-
nemen op, om hem van nu af aan een onbeperkt
vertrouwen te schenken.

Daar Olivier den naam der straat kende waarin
Brownlow woonde, konden zij onmiddellijk er
heen rijden. Toen het rijtuig die bereikte, klopte
zijn hart zoo hevig, dat hij nauwelijks adem kon
halen.

„Wel, wat huis is het?" vroeg Losberne.
„Dit, dit!" antwoordde Olivier, terwijl hij

driftig uit het portier wees. „Dat witte daar. O,
maak spoed, ik bid u, maak toch spoed; het is

mij als moest ik sterven, ik beef zoo."

„Kom, kom," zeide de goede dokter, ter-

wijl hij hem op den schouder klopte, „gij zult

hen aanstonds zien, en het zal hun zeker veel

genoegen doen, u zoo wel en gezond te ont-
moeten."

„O, dat hoop ik!" sprak Olivier, „zij waren
zoo goed jegens mij, zoo heel, heel goed,
mijnheer."

Het rijtuig reed verder. Hij hield stil. Neen;
dat was het rechte huis niet: daarnaast. De
wagen reed al verder en hield wederom stil.

Olivier keek tot de vensters op, terwijl tranen

van gelukkige verwachting hem langs de wan-
gen rolden.

Helaas het witte huis stond leeg, en aan
het venster stond een bordje: „dit huis is te

huur."

„Wij zullen aanschellen aan het huis er naast,"

zeide Losberne, terwijl hij Olivier aan de hand
nam. — „Wat is er van mijnheer Brownlow
geworden, die hiernaast heeft gewoond? Weet
gij dat ook?"
De dienstmeid wist het niet, doch zij zou

naar binnen gaan om het te vragen. Zij kwam
spoedig terug en zeide, dat mijnheer Brownlow
alles verkocht had en zes weken geleden op
reis gegaan was naar de W e s t-I n d i ë n. Oli-

vier sloeg de handen te zamen en zakte in

elkander.

„Is zijne huishoudster ook weg?" vroeg Los-
berne na eenige oogenblikken.

„Ja, mijnheer," antwoordde de dienstmeid;
„de oude heer, de huishoudster en nog een heer,

een vriend van mijnheer Brownlow, zijn te zamen
vertrokken."

„In dat geval onmiddellijk weer naar huis,"

zeide Losberne tot den koetsier, „en geef de
paarden niets te eten voordat wij het vervloekte
Londen achter den rug hebben."
„De man van het boekenstalletje, mijnheer?"

zeide Olivier, die weder bijgekomen was. „Ik

weet den weg naar hem toe. Laten wij hem
opzoeken, mijnheer, laten wij hem opzoeken, wat
ik u bidden mag."
„Mijn arme jongen, deze eene teleurstelling

is genoeg voor één dag," antwoordde de dok-
ter, „meer dan genoeg voor ons beiden. Gaan
wij naar den man van het boekenstalletje, dan
zal hij zeker gestorven of zijn huis afgebrand
zijn, of hij zal bankroet gemaakt hebben. Neen,
rechtstreeks naar huis!" En zoo spoedden zij

zich, alweer naar de eerste aandrift des dokters,

naar huis.'

Deze bittere teleurstelling baarde Olivier, zelfs

bij zijn geluk, veel kommer en zorgen, want
gedurende zijne ziekte had hem de gedachte
met blijdschap vervuld, wat mijnheer Brownlow
en juffrouw Bedwin wel zouden zeggen, en hoe
zij zich verheugen zouden hem te zien; en hoe
aangenaam het zou zijn, hun te vertellen, hoe-

vele lange dagen en nachten hij zich uitsluitend

had bezig gehouden met het herdenken van al

hunne goedheid en het betreuren hunner wreede
scheiding. Ook de hoop om zich bij hen te recht-

vaardigen en hun uit te leggen hoe hij met ge-
weld was weggevoerd geworden, had hem in

menige treurige uren opgebeurd. Daarom was
thans het denkbeeld, dat zij zoo ver weggereisd
waren en het geloof behouden hadden, dat hij

een bedrieger en een dief was, — welk geloof
hun misschien nimmer zou ontnomen worden, —
hem ondraaglijk.

De omstandigheid veroorzaakte echter geene
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verandering in het gedrag zijner weldoensters.

Ongeveer veertien dagen later, toen het liefe-

lijke warme weder was ingevallen, en iedere

boom, en iedere bloem nieuwe bladeren en rijke

knoppen droeg, maakten zij aanstaken om het

huis in Chertsey voor eenige maanden te ver-

laten. Zij zonden het zilver, dat zoo hevig de
hebzucht van Fagin had opgewekt, naar den
bankier, lieten Giles en nog een knecht in het

huis achter, reisden naar een buitenverblijf op
eenigen afstand gelegen en namen O.ivier met
zich mede.

Wie is in staat, het genot en de verruk-

king, den zielenvrede en de zoete rust te be-

schrijven, welke de herstellende knaap in de
balsamieke lucht, tusschen de groene heuvelen

en in de rijke bosschen, ondervond! Wie kan
het zeggen, hoe tooneelen van rust en vrede in

de ziel van hen nederdalen, die onder smart in

volkrijke en woe ige oorden woonden, en hoe
die tooneelen hunne eigene frischheid aan het

uitgeputte hart mededeelen! Menschen, die ge-

durende hun geheele leven in volkrijke, drukke

steden onder een voortdurend gejoel woonden
en nooit naar verandering haakten; menschen,
bij wien de gewoonte werkt lijk eene tweede natuur

was geworden, en die zelfs de steenen lief-

hadden, welke de grenzen van hun dagelijkschen

gang uitmaakten, — verlangden ten laatste, wan-
neer de hand des doods reeds op hen rustte, naar

één blik in de vrije natuur, en gingen, wan-
neer zij het tooneel van hunne moeiten, van

hun lijden en van hunne genietingen ontvlucht

waren, als het ware in eene nieuwen toestand

over, sleepten zich dag aan dag naar een groen

zonnig plekje, genoten reeds alleen bij den aan-

blik van den helderen hemel, den heuvel, de

vlakte en het effene water, een voorsmaak der

zaligheid, en daalden in het graf, zoo stil en zoo

vreedzaam als de zon, wier ondergang zij nog
eenige uren te voren aan hun open venster had-

den aanschouwd. De herinneringen, die door
vroolijke landelijke tooneelen worden opgewekt,

behooren niet tot deze wereld en hebben niets

gemeens met de gedachten en verwachtingen er

van. Hun bekoorlijke invloed moge ons leeren,

frissche bloemkransen te vlechten voor de gra-

ven van hen, die wij liefhadden; zij mogen
onze denkbeelden louteren, verouderde vijand-

schap en haat verdrijven; maar ook de meest

gedachtelooze heeft daarbij een onduidelijk be-

wustzijn, dat hij dergelijke gevoelens reeds een-

maal in lang verloopene tijden ondervond, en

dit wekt ernstige gedachten aan een verre toe-

komst op en buigt den hoogmoed en de trotsch-

heid dezer wereld.

Zij begaven zich naar een liefelijk oord, en

Olivier, die tot dusver zijn leven in onreinheid

en zorgen, onder geraas en getier, had door-

gebracht, scheen hier een nieuw bestaan te be-

ginnen. Rozen en anje.ieren bloeiden voor het

huis, de klimop slingerde zich om de boom-
stammen, en de bloemen in den tuin vervulden

de lucht met de aangenaamste geuren. Op een

geringen afstand was een kerkhof gelegen, niet

opgevuld met hooge, smakelooze grafsteenen,

maar rijk aan eenvoudige groene heuvelen, waar
de oude lieden van het dorp rustten. Hier liep

Olivier dikwijls rond, dacht aan het ellendige

graf zijner moeder, zette zich dan op het gras

neder en weende in stilte: zoodra hij dan echter

de oogen naar den blauwen hemel opsloeg, dacht

hij er niet meer aan, dat zij in de aarde lag, en

weende voort, maar zonder smartgevoel.

Het was een gelukkige tijd. De dagen vlogen

vroolijk en vreedzaam voorbij, en de nacht

bracht vrees noch zorg aan, want hij smachtte

niet meer in een kerker en leefde niet meer

in het gezelschap van slechte menschen. lederen

morgen begaf hij zich naar een man met zil-

vergrijs haar, die naast de kleine kerk woonde,

hem beter lezen en schrijven leerde, zoo vrien-

delijk met hem sprak, en zich zooveel moeite

met hem gaf, dat Olivier niet genoeg wist hoe

hij hem genoegen zou doen. Dan eens ging hij

met mevrouw Maylie en Rosa wandelen, en

hoorde haar over boeken spreken, of zat naast

haar in het lommer, luisterde naar hetgeen Rosa

voorlas, en zou zich niet verveeld hebben,

al had zij voorgelezen totdat zij de letters

niet meer zien kon. Vervolgens moest hij zich

voor zijne volgende les voorbereiden, en hij

arbeidde daaraan vlijtig in een kamertje, dat

op den tuin uitzag, totdat de avondschemering

begon te vallen, en dan gingen de dames weer

met hem wandelen. Met genoegen hoorde hij

naar alles wat zij met elkander spraken, en ge-

voelde zich zoo gelukkig, wanneer hij een bloem

bereiken kon, welke zij wenschten te bezitten,

of wanneer hij iets halen mocht, dat zij vergeten

hadden. Wanneer het dan geheel duister werd

en zij naar huis terugkeerden, plaatste Rosa zich

voor de piano en speelde of zong met eene

liefelijke stem een oud liedje, waarin hare tante

behagen schepte. In zulke oogenblikken brandde

men geen licht, en Olivier zat dan aan een

venster en luisterde naar de muziek, terwijl

tranen van weemoed over zijne wangen rolden.

En de Zondag, hoe geheel anders werd die

hier doorgebracht dan hij vroeger gewoon was.

's Morgens vroeg ging men naar de kleine kerk,

waar, voor de vensters, de bladeren der boomen
ruischteu en de vogelen zongen, terwijl de

frissche buitenlucht door de nederige deur drong

en het huis des Heeren als met wierook vulde.

De armere menschen waren zoo helder en zin-

delijk gekleed en zij knielden en baden zoo aan-

dachtig, dat hunne bijeenkomst meer een genoe-

gen dan de vervulling van een lastigen plicht

scheen te zijn; en schoon hun gezang wel wat

ruw was kwam het toch uit hunne harten voort

en klonk welluidender (althans in Olivier's ooren)
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dan al hetgeen hij vroeger in eenige kerk ge-

hoord had. Daarop volgden de gewone wande-
lingen en bezoeken in de nette woningen der

boeren; des avonds las Olivier een of twee hoofd-

stukken uit den bijbel voor, welke hij gedu-
rende de geheele voorgaande week bestudeerd

had, en hij gevoelde zich daarbij' zoo trotsch als

ware hij de predikant zelf.

Olivier was des morgens reeds om zes uur

op de been, liep in het veld rond en zocht in

alle heggen en struiken naar wilde bloemen, waar-

mede hij beladen terugkwam, en dan zijn best

WÜMML.

deling der bloemen geleerd van denzelfden dorps-

schoolmeester, die ook hovenier was. Zoo hield

hij zich bezig totdat Rosa kwam; en een vriende-

lijk lachje was voor hem eene rijke belooning.

Zoo verliepen drie maanden, welke zelfs in het

leven van den meest begunstigden sterveling

een tijdperk van geluk zouden zijn geweest,

maar in Olivier's zoo ongelukkige jeugd waren
zij eene ware zaligheid. Bij de reinste en warmste

menschlievendheid aan de eene, en de oprechtste,

vurigste dankbaarheid aan de andere zijde be-

hoeft men zich niet te verwonderen, dat Olivier

"
',

'.
, ."• :

WANNEER HET DAN GEHEEL DUISTER WERD EN ZIJ NAAR HUIS TERUGKEERDEN, PLAATSTE ROSA ZICH

VOOR DE HANO EN SPEELDE OF ZONG MET EENE LIEFELIJKE STEM EEN OUD LIEDJE, (blz. 112.)

deed om de ontbijttafel er mede te versieren.

Ook versch muurkruid bracht hij aan Rosa's

vogeltjes en versierde er de kooien mede op de

smaakvolste wijze; hij had dit onderwerp vlijtig

bestudeerd onder de bekwame leiding van den

schoolonderwijzer. Wanneer de vogels voor den
geheelen dag verzorgd waren, dan ging hij ge-

woonlijk eene milde gift naar een of ander huis-

gezin brengen, of wanneer dit niet gebeurde, dan

ging hij in 't groene gras kricket spelen, of er

viel iets in den tuin aan de planten en aan de

bloemen te doen, want Olivier had de behan-

Twist zeer spoedig werd beschouwd als geheel

en al tot het huisgezin te behooren, en dat de

beide vrouwen de innige gehechtheid van den

gevoelvollen knaap met ware liefde vergolden.

XXXIII.

HET GELUK TAN OLIVIER EN ZIJNfB VRIENDINNEN

WORDT EENSKLAPS VERSTOORD.

De lente was spoedig om, en de zomer ver-

scheen; was het dorp eerst schoon geweest,

OLIVIER TWIST. 8



thans stond het in den vollen luister en weelde
van zijn rijkdom. De groote boomen, die er ge-

durende de eerste maanden kaal en kwijnend
hadden uitgezien, stonden thans in volle levens-

kracht en gezondheid, strekten hunne groene
armen over den dorstigen grond uit en her-

schiepen kale opene plekken in begroeide plaat-

sen met donkere koele schaduwen, van waar men
het landschap, dat zich in helderen zonneglans
baadde, kon overzien. De aarde had haar kleed

van het schoonste groen aangetrokken en ver-

spreidde den liefelijksten geur in het rond. Het
was de kracht en de jeugd van het jaar, en alles

groeide en bloeide.

Het rustige leven in het klein landelijk ver-

blijf en de vroolijke stemming onder de bewo-
ners bleven onveranderd. Olivier was sedert lang
volkomen gezond en sterk geworden; maar ge-

zondheid of ziekte maakten geene verandering
in zijne oprechte gehechtheid aan zijne beide wel-

doensters (schoon dit bij ve'.e menschen een groot
onderscheid maakt); hij was nog altijd dezelfde

zachtmoedige, gevoelvolle, dankbare knaap, die

hij geweest was toen smart en pijn zijne krachten

ondermijnden.

Op een schoonen avond hadden zij eene langere

wandeling gedaan dan gewoonlijk, want de dag
was buitengewoon warm geweest; de maan scheen
helder en er woei eene frissche koelte. Ook Rosa
was zeer opgeruimd geweest en zij hadden onder
vroolijk gekout dé grenzen van hunne gewone
wandeling verre overschreden. Mevrouw Maylie
was eindelijk vermoeid en zij keerden langzaam
naar huis terug. Rosa legde alleen haar eenvou-
digen hoed af en plaatste zich als naar gewoonte
voor de piano. Nadat zij eenige oogenblikken
hare vingers over de toetsen had laten zweven,
begon zij eene langzame en statige melodie maar
terwijl zij die speelde, hoorde men haar snikken,

alsof zij weende.
„Rosa, mijn lieveling," zeide de oudere dame.
Rosa antwoordde niet, maar speelde iets vlug-

ger, alsof het uitspreken van haar naam haar
uit pijnlijke gedachten gewekt had.

„Lieve Rosa," zeide Mevrouw Maylie nog eens,

terwijl zij opstond en het meisje naderde. „Wat
deert u? Tranen? Mijn lieveling, wat deert u
toch?"

„Niets, tante, — niets," antwoordde het meisje.

„Ik weet niet wat het is; ik kan het niet be-

schrijven, — maar ik gevoel mij heden avond
zoo "

„Toch niet onpasselijk, lieve?" vroeg mevrouw
Maylie.

„Neen, neen, niet onpasselijk!" antwoordde zij,

terwijl zij huiverde, alsof haar eene doodelijke

kilheid overviel; „het zal ten minste wel overgaan.

Zullen wij het venster niet sluiten?"

Olivier haastte zich, aan haar verzoek te vol-

doen, en Rosa, die zich moeite gaf om zich or>

geruimd voor te doen, speelde eene vroolijke

melodie. Maar hare vingers zonken krachteloos

op de toetsen neder; zij bedekte haar gelaat met
hare handen, waggelde naar de kanapé en liet

aan hare tranen, die zij niet meer weerhouden
kon, den vrijen loop.

„Lieve Rosa," zeide hare tante, terwijl zij

haar in hare armen sloot, „nooit heb ik u zoo

gezien !"

„Ik wilde u niet bedroeven zoolang ik zulks

beletten kon," antwoordde Rosa, „ik heb lang

geworsteld, maar ik kan niet meer. Ik vrees dat

ik werkelijk niet wel ben, tante."

En zoo was het ook, want toen er licht bin-

nengebracht werd, zag men, dat in dien korten

tijd haar gelaat doodsbleek geworden was. De
uitdrukking er van had, wel is waar, niets van
hare schoonheid verloren, maar was zeer ver-

anderd, en er lag iets angstigs en wilds in, dat

men er nooit in gezien had. Een oogenblik daarna
werd haar gelaat purperrood, en het zachte

blauwe oog zwaar en strak; doch ras verdween
dit alles weder als de schaduw eener wolk en

haar gelaat werd opnieuw doodsbleek.

Olivier, die de oude dame met angstige blik-

ken aanzag, bespeurde onrust en bezorgdheid

hij haar, maar hij meende tevens te zien, dat

zij die niet wilde laten blijken, en deed het-

zelfde.

Hare tante overreedde Rosa eindelijk om zich i

naar bed te begeven, en het jonge meisje was
weer opgeruimder, scheen zelfs iets beter te

|

zijn, en zeide er zeker van te zijn, dat zij
1 den !

volgenden morgen weer geheel hersteld was. !

„Ik hoop mevrouw," zeide Olivier, toen me-
vrouw Maylie terugkwam, „dat het niet ernstig

zal zijn. De juffrouw ziet er in het geheel niet

goed uit, maar "

De oude dame gaf hem een wenk om te zwij-

gen, plaatste zich in een donkeren hoek der kamel-

en bewaarde eene poos het stilzwijgen. Eindelijk

zeide zij met een bevende slem

:

„Ik hoop het niet, Olivier. Ik ben vele jaren

gelukkig met haar geweest, — misschien al te

gelukkig, en het wordt wellicht weer tijd, dat

mij een ongeluk overkome; ik hoop echter

van niet."

„Welk ongeluk mevrouw?" vroeg Olivier.

„De zware ramp," zeide de oude dame nau-

welijks hoorbaar, „van het lieve meisje te ver-

liezen, dat zoo lang mijn geluk, mijn troost en
mijne vreugde geweest is."

„O, dat verhoede de lieve God!" riep Olivier

vurig uit.

„Amen, mijn kind!" voegde de oude dame
er bij, en vouwde de handen.

„Het gevaar is toch zeker niet zoo groot.

Twee uren geleden was zij nog zoo wel.'

„Thans is zij ziek, en zij wordt voorzeker nog
zieker. Mijne lieve, lieve Rosa. Wat zou ik zon-

der haar zijn?"

De dame kon deze verschrikkelijke gedachte



niet verdragen, en gaf zich zoo geheel aan hare

hevige droefheid over, dat Olivier, zijn eigen

angst onderdrukkende, het waagde haar voor-

stellingen te doen, en haar ernstig bad, om
ter liefde van hare dierbare nicht bedaard te

blijven. „Bedenk toch, mevrouw," zeide hij, en
de tranen rolden hem over de wangen, in weer-
wil zijner pogingen om ze te onderdrukken,
„hoe jong en hoe goed zij is, en hoe zij ons aller

vreugde is! Ik weet het, ik ben er zeker van,

om uwentwil, die zelve zoo goed zijt, om den
wil van haar en van allen, die zij gelukkig maakt,
zal zij niet sterven. God zal haar niet zoo jong
tot zich nemen."

„Stil!" zeide mevrouw Maylie, terwijl zij de
hand op Olivier's hoofd legde. „Gij denkt als

een kind, arme jongen; schoon het natuurlijk

is wat gij zegt, is het daarom toch niet waar.

JVlaar gij herinnert mij aan mijn plicht. Ik heb
dien een oogenb'.ik vergeten, Olivier en dat

is wel te vergeven, want ik ben oud en heb
dikwijls genoeg ziekte en dood bijgewoond, om
de smart te kennen, welke zij aan de overblij-

venden bereiden. Ik heb ook meer dan eens ge-

zien, dat het niet altijd de jongsten en besten

zijn, die bij hen gelaten worden welke hen lief-

hebben; dit moet ons echter meer troosten dan
bedroeven, want de Hemel is rechtvaardig, en
zulke beproevingen leeren ons nadrukkelijk, dat

er eene veel betere wereld bestaat dan deze,

en dat de overgang schielijk kan zijn. Gods
wil geschiede. Ik heb haar lief, en Hij weet, hoe
teeder."

Olivier was verwonderd, te zien dat mevrouw
Maylie met deze woorden hare klachten als met
één slag onderdrukte, zich oprichtte en ge-

heel bedaard werd. Nog meer was hij verbaasd,

toen hij bemerkte dat deze bedaardheid aan-

hield, en dat mevrouw Maylie, bij al het waken
en zorgen, dat volgde, steeds standvastig bleef en

alle hare plichten getrouw en zelfs schijnbaar

met opgeruimdheid vervulde. Maar hij was jong

en wist niet wat sterke zielen in droevige om-
standigheden vermogen.
Er volgde een nacht vol angst, en toen de

morgen aanbrak, werd de voorspelling van me-
vrouw Maylie maar al te zeer vervuld. Rosa lag

in eene hevige en gevaarlijke koorts.

„Wij moeten ons bedaard houden, Olivier,

en ons niet aan nuttelooze jammerklachten

overgeven," zeide mevrouw Maylie, terwijl zij

den vinger op de lippen legde hem strak in

het aangezicht zag; „deze brief moet met den

meesten spoed bij mijnheer Losberne bezorgd
worden. Het best zou zijn, dat hij eerst naar het

vlek, dat langs het binnenpad over het veld geene

mijl van hier ligt, en vervolgens van daar door

een bode te paard onmiddellijk naar Chertsey
gebracht werd. De menschen in de herberg wil-

len zich daarmee wel belasten, en gij zult zeker

den brief wel naar het vlek willen brengen."

Olivier kon niet antwoorden, maar brandde
van verlangen om terstond te vertrekken.

„Hier is ook nog een andere brief," zeide

mevrouw Maylie, na eenige oogenblikken te

hebben nagedacht, maar ik weet nauwelijks, of

ik dien nu verzenden, dan wél afwachten moet
hoe het met Rosa gaan zal. Ik zou hem niet

afzenden, indien ik wist, dat de ziekte geen
ernstigen keer nam."

„Is die brief ook voor Chertsey bestemd,

mevrouw?" vroeg Olivier ongeduldig, terwijl hij

zijne bevende hand er naar uitstak.

„Neen," antwoordde de oude dame, terwijl zij

hem den brief werktuiglijk overgaf. Oivier sloeg

er een blik op en zag dat hij geadresseerd was
aan Harry Maylie, Esquire, ten huize van een aan-

zienlijk landheer; den naam der plaats kon hij

evenwel niet lezen.

„Moet deze ook bezorgd worden, mevrouw?"
vroeg Olivier, terwijl hij vol ongeduld gereed stond.

„Neen, thans niet," antwoordde zij, en nam
den brief terug, „ik zal liever wachten tot

morgen."
Met deze woorden gaf zij Olivier hare beurs,

en zonder verder een oogenb'.ik te vertoeven,

liep hij zoo snel voort als hem slechts moge-
lijk was.

Met rasse schreden spoedde hij zich door
de velden langs de voetpaden, die ze hier en

daar scheiden, nu eens geheel verborgen in het

opstaande graan, dan weder in het opene veld,

waar de maaiers vlijtig aan het werk waren,

en slechts nu en dan hield hij eenige seconden
stil, om nieuwen adem te scheppen, to'.dat hij,

bezweet en met stof bedekt, op de markt van
het vlek aankwam.

Hier bleef hij staan en zocht naar de herberg.

Hij zag een witte bajik, een roode brouwerij,

een geel stadshuis, en in een hoek een groot

groen gebouw, met een uithangbord waarop
stond: „Prins George". Zoodra hij dit huis ont-

dekte, richtte hij zijne schreden derwaarts.

Olivier sprak een postiljon aan, die bij de

staldeur lag te slapen en hem naar den huis-

knecht verwees; de huisknecht hoorde alles

aan, wat Olivier te zeggen had !

, en verwees
hem naar den waard, een groot man met blauwe

das, een witten hoed, grijze broek en kaplaar-

zen, die tegen eene pomp bij de staldeur stond

te leunen en bezig was zijne tanden met een

zilveren tandenstoker te reinigen.

Deze heer ging bedaard naar het buffet toe

om eene berekening te maken, die tamelijk

lang duurde. Toen zij eindelijk klaar en betaald

was, moest een paard gezadeld worden en iemand
zich reisvaardig maken, waarmede wederom meer

dan tien minuten verliepen, en Olivier stond

intusschen zoo ongeduldig te wachten, dat hij

wel zelf zou hebben willen te paard stijgen en

naar Chertsey rijden. Eindelijk was alles ge-



reed; de man zette zich in den zadel, nam den
brief, galoppeerde over de ongelijke straten van
het vlek, rende langs den straatweg, en was
spoedig uit het gezicht.

Het was eene groote geruststelling voor Oli-

vier, te weten, dat er hulp ontboden en geen
tijd verloren gegaan was. Hij verliet derhalve
de herberg met een veel opgeruimder gemoed,
en kwam juist de gang door toen hij toevallig

tegen een grooten man aanliep, die op hetzelfde
oogenblik uit een andere kamer kwam.
„Ha!" riep de man uit, die Olivier aanstaarde

en plotseling terugdeinsde. „Wat duivel is dat?"
„Ik vraag u verschooning, mijnheer," zeide

Olivier, „ik had groote haast om naar huis te

komen, en zag u niet."

„Dood en hel?" mompelde de man, den jon-
gen met zijne groote zwarte oogen strak aan-
ziende. „Wie had dat gedacht! Gij, die tot stof

waart vergaan ! Zijt gij uit het graf opgestaan
om mij in den weg te treden!"
„Het doet mij leed, mijnheer," stotterde Olivier

door den verwilderden blik des vreemdelings
geheel bedremmeld. „Ik hoop, dat ik u niet

bezeerd heb."
„Verrek!" mompelde de man woedend en knar-

setandende. „Wanneer ik den moed maar gehad
had het woord uit te spreken, in één nacht ware
ik van hem bevrijd geworden! Vervloekt zij je

hoofd en de pest hale je! Wat doet gij hier?"
De man balde zijne vuisten, en trad, terwijl

hij deze woorden sprak, op Olivier toe, om hem
een slag te geven, maar hij stortte op den grond
neder en kromp in elkander, terwijl hem het
schuim op den mond stond.

Olivier beschouwde eenige oogenblikken de
vreeselijke stuiptrekkingen van den krankzinnige,
(want daarvoor hield hij hem) en ijlde toen
in het huis om hulp te roepen. Zoodra hij hem
echter in huis had zien dragen, keerde hij

zich om, en liep zoo snel als hij kon, ten einde
den verloren tijd weer in te halen, en dacht met
verbazing en niet zonder angst aan het zon-
derling gedrag van den man, dien hij zoo even
verlaten had.

Spoedig echter vergat hij het geheele voorval,
en toen hij weer thuis kwam, vond hij daar meer
dan genoeg wat hem alle andere gedachten uit

het hoofd verdreef.

Rosa was hand over hand gevaarlijker ge-
worden, en voordat het middernacht was, ijlde

zij reeds. Een dokter, die in de nabijheid woonde,
waakte bestendig bij haar, en had ook, zoodra
hij de zieke gezien had, mevrouw Mayliè terzijde

genomen en haar gezegd, dat de zieke zeer ge-
vaarlijk was. „Het zou een wonder zijn," zeide
hij, „wanneer zij er van opkwam.".
Hoe dikwijls sprong Olivier gedurende dezen

nacht uit zijn bed, sloop de trappen op en luis-

terde zonder het minste gerucht te maken,
aan de kamerdeur der zieke! Hoe dikwijls over-

viel hem eene huivering en kwamen er koude
zweetdruppels op zijn voorhoofd, wanneer hij

voetstappen hoorde, en vreesde dat er iets ver-

schrikkelijks gebeurd was, waaraan hij het niet

waagde te denken! En wat waren de vurige gebe-
den, welke hij vroeger ten hemel zond, vergeleken
bij die, welke thans voor het leven en de her-

stelling van het zachte, lieve meisje, dat aan den
rand des grafs stond, uit zijn door angst en ver-

twijfeling gepeinigd hart naar boven stegen!
De foltering, de verschrikkelijke fo tering, om

niets te kunnen doen, terwijl het leven van een
geliefd wezen in gevaar zweeft; de pijnigende

gedachten, welke de ziel bestormen, het hart

heviger doen kloppen en zulke akelige beelden
opwekken, dat men met moeite ademhaalt; —
het wanhopig verlangen om ietste doen, ten
einde smart te lenigen of het gevaar te vermin-
deren, dat wij niet kunnen afweren ; — de . mis-
moedigheid, welke de gedachte aan onze hulpe-

loosheid voor hef beminde wezen opwekt, — o,

zijn er folteringen als deze, en wat is in staat

om ze te lenigen!

De morgen kwam, en alles in huis was
rustig en stil; men sprak geheimzinnig en
fluisterend; aan de voordeur vertoonden zich

van tijd tot tijd angstige gezichten, en vrouwen
en kinderen vertrokken weer met tranen in

de oogen. Den geheelen langen dag, en nog
uren nadat het reeds donker was, liep Olivier

in den tuin heen en weer, zag ieder oogenblik
naar de ziekenkamer op, en huiverde bij het

gezicht van het dichtgesloten venster, als lag

de dood daarachter. Laat in den nacht kwam
Losberne.

„Het is hard," zeide de goede dokter, en wendde
zijn gelaat af, „zoo jong, zoo teeder bemind, maar
er is weinig, zeer weinig hoop."
Den volgenden morgen scheen de zon prachtig,

zoo heerlijk alsof zij geen leed, geen smart
kon beschijnen; alles groeide en bloeide rondom,
alles was vol kracht en leven, overal weer-
galmden vreugdetonen, en het lieve jonge
meisje lag daar te worstelen met den dood.
Olivier sloop naar het oude kerkhof, ging op
een groenen grafheuvel nederzitten en weende
in stilte.

Alles was zoo vreedzaam en schoon, de zonne-
stralen vielen zoo vroolijk op het heerlijke

landschap, het gezang der vogels klonk zoo
liefelijk, de raven vlogen zoo vrij door de lucht,

uit alles sprak eene zoo heerlijke levenskracht,

dat toen de knaap zijne brandende oogen op-
sloeg en rondzag, hij de gedachte niet van
zich weren kon, dat dit geen tijd kon zijn om te

sterven, en dat Rosa onmogelijk het leven kon
verlaten, wanneer mindere wezens zoo frisch en
zoo vroolijk waren; de graven waren slechts voor
den kouden, onvriendelijken winter, dacht hij, en
niet voor zonnelicht en warmte. Ja, hij geloofde
bijna, dat het graf slechts oude en gebrekkige



menschen, maar nooit de krachtvolle jeugd om-
sluiten kon.

Onder deze kinderlijke gedachten trof het

treurige gelui der klok zijn oor. Eenige arme
rouwdragers kwamen in optocht door de deur
van het kerkhof en hadden witte banden om de
armen, want het lijk, dat zij droegen, was dat

van een jongeling. Met ontbloote hoofden ston-

den zij aan het opene graf, en eene moeder —
neen, weleer eene moeder — weende in hun mid-

den. Maar de zon scheen zoo vriendelijk en de
vogelen zongen zoo vroolijk.

Olivier keerde naar huis terug, dacht aan

de goedheid, hem zoo vaak door het meisje

bewezen, en bad dat zij weder gezond mocht
worden, opdat hij haar opnieuw zou kunnen
bewijzen, hoe dankbaar hij was en hoe innig

hij haar beminde. Hij had geene redenen om
zich over verzuim of gebrek aan oplettendheid

jegens haar te beklagen, maar hij herinnerde

zich toch honderd kleine voorvallen, waarin hij,

zoo hij meende, meer ijver had moeten betoonen,

en het berouwde hem dat hij dat niet gedaan
had. Nemen wij toch in onzen omgang met de

onzen de meeste oplettendheid in acht, want
ieder sterfgeval laat in den kleinen kring der

overlevenden pijnigende gedachten na; men heeft

zooveel nagelaten en zoo weinig gedaan, zooveel

vergeten en zoo weinig weer goedgemaakt, en

de herinneringen daaraan behooren tot de bit-

terste van het menscheiijk leven. Geen verwijt

is zoo grievend, geene gewetensknelling zoo

knagend als over datgene wat niet meer goed
te maken is; wanneer wij ons zulke kwellingen

willen besparen, dan moeten wij bijtijds er aan

denken.

Toen Olivier binnenkwam, zat mevrouw May-
lie in de kleine spreekkamer. De moed ontzonk

hem toen hij haar zag, want zij had de sponde

harer nicht nog geen oogenblik verlaten, en

met siddering dacht hij er aan, wat haar mis-

schien van het ziekbed verwijderd had. Hij ver-

nam, dat zij in een diepen slaap gevallen was
waaruit zij ontwaken kon om weer te leven en

gezond te worden, of om afscheid te nemen en

te sterven.

Daar zaten zij nu uren lang aandachtig te

luisteren, en waagden het niet een enkel woord
te spreken. De spijzen werden onaangeroerd

weer van de tafel gedragen, en met blikken,

die duidelijk verrieden dat de gedachten elders

waren, beschouwden zij de zon, die immer,

lager en lager daalde en eindelijk over hemel

en aarde de schitterende stralen wierp, welke

haar afscheid verkondigden. Thans hoorden zij

voetstappen naderen, en beiden snelden naar de
deur, toen Losberne binnentrad.

„Hoe is het met haar?" vroeg de oude dame,
„zeg het mij zonder omwegen. Ik kan alles

dragen, slechts de onzekerheid niet! O, spreek

in 's Hemels naam, spreek!"

„Gij moet bedaard blijven," zeide de dokter,

terwijl hij haar ondersteunde. „Wees kalm, beste

mevrouw Maylie."

„Laat mij gaan, in Gods naam, laat mij gaan,"
snikte de oude dame. „Mijn lieveling! zij is

dood! zij sterft!"

„Neen!" antwoordde de dokter geroerd. „Wan-
neer Hij daar boven goed en genadig is, zal

zij leven om nog vele jaren ons aller lust en
vreugde te zijn!"

Mevrouw Maylie viel op hare knieën en wilde
de handen vouwen; maar de kracht, welke haar

zoolang had staande gehouden, ontzonk haar bij

het eerste dankgebed, dat zij ten hemel opzond,
en zij viel in de vriendenarmen, welke zich uit-

strekten om haar op te nemen.

XXXIV.

BEVAT VOORLOOPIGE OPMERKINGEN OVER EEN
JONKMAN, EN EEN NIEUW AVONTUUR

VAN OLIVIER.

Dit was te veel geluk om te dragen. Olivier

werd door deze onverwachte tijding geheel ver-

doofd en bedwelmd; hij kon noch weenen, noch
spreken, noch rusten. Nauwelijks bezat hij de
macht om te begrijpen, wat er gebeurd was,
totdat, na eene lange wandeling in de koele

avondlucht, een stroom van tranen hem het hart

verlichtte; op eens scheen hij toen de gunstige

verandering in al haar omvang te begrijpen, en
hij gevoelde, welk een ondraaglijke angst van zijn

hart gewenteld was.

Het was reeds nacht, toen hij beladen met
bloemen, welke hij tot versiering van de zieken-

kamer had geplukt, naar huis keerde. Terwijl hij

zich met haastige schreden huiswaarts spoedde,

hoorde hij het geratel van een rijtuig, dat in

allerijl naderde. Het was eene postkoets, en daar

de paarden galoppeerden en de weg zeer smal
was moest hij zich tegen een boom drukken
totdat zij voorbij waren.

Terwijl het rijtuig hem voorbijvloog, zag
Olivier een man met eene witte slaapmuts, wiens
gelaat hem bekend voorkwam, schoon de blik zoo
vluchtig was geweest, dat hij hem niet herken-

nen kon. In de volgende minuut zag hij de

slaapmuts uit het por.ier steken, en eene basstetn

riep den postiljon toe, stil te houden, 't geen deze

dan ook deed, zoo spoedig hij de paarden tot

staan kon brengen. Daarop verscheen dezelfde

slaapmuts uit de koets, en dezelfde stem riep

Olivier bij zijn naam.
„Hier," schreeuwde de stem, „Olivier, hoe

staat het daarginds? — Juffrouw Rosa — jonge-

heer Olivier!"

„Zijt gij het, Giles?" riep Olivier en snelde

naar het portier.



Oiles stak de slaapmuts nog eens naar buiten

en wilde antwoorden, doch werd eensklaps ach-

teruitgetrokken door een jonge ing, die in den
anderen hoek van het rijtuig zat en driftig vroeg
hoe het met Rosa ging.

„Met een woord," zeide de heer, „beter of

erger?"

„Beter, — veel beter," antwoordde Olivier

haastig.

„Goddank!" riep de heer uit. „Zijt gij er

zeker van?"
„Zeer zeker, mijnheer," antwoordde Olivier.

„De beterschap ving sedert eenige uren aan,

en mijnheer Losberne zegt dat alle gevaar thans
geweken is."

Qe heer sprak geen woord meer, maar rukte
het portier open, sprong er uit, nam Olivier

schielijk onder den arm en bracht hem een weinig
ter zijde.

„Zijt gij er volkomen zeker van? Bedriegt gij

u werkelijk niet?" vroeg de heer met eene beven-
de stem. „Zeg mij de waarheid, en geef mij geene
hoop, die niet vervuld kan worden."
„Om niets ter wereld, mijnheer," antwoordde

Olivier. „Gij kunt mij stellig gelooven. Mijn-
heer Losberne heeft gezegd, dat zij nog leven
zal om nog vele jaren ons aller lust en vreugde
uit te maken. Dit waren zijne eigene woorden."

In Olivier's oogen stonden tranen, toen hij

zich het oogenfrik herinnerde, waarop die geluk-
kige tijding uitgesproken werd; de heer wendde
zijn gelaat af en zweeg eenige oogenblikken.
Olivier meende, dat hij hem hoorde snikken,

meer dan eenmaal, doch hij vreesde hem door
verdere aanmerkingen te storen — want hij kon
zich de gewaarwordingen van den heer voor-
stellen: — hij bleef alzoo ter zijde staan, en deed
alsof hij zich met zijne bloemen bezig hield.

Gedurende al dien tijd had Giles, met de
slaapmuts op het hoofd en een elleboog op iedere

knie, op de treden der koets gezeten, en wischte
zijne oogen af met een blauwen, wit gebloemden
zakdoek. Dat de brave man zijne aandoeningen
niet huichelde, toonden zijne roode oogen, die

hij naar den heer opsloeg, toen deze dich tot hem
keerde en zeide:

„Mij dunkt, gij moest nu maar verder naar
mijne moeder rijden, Giles. Ik zal liever lang-

zaam opwandelen, om eenigszins tot bedaren
te komen, alvorens haar te zien. Gij kunt zeg-
gen dat ik kom."
„Neem mij niet kwalijk, mijnheer Harry,"

antwoordde Giles, terwijl hij zijn beschreid ge-
laat met een laatsten veeg van den zakdoek
verder afdroogde, „maar het zou mij zeer veel
genoegen doen, wanneer die boodschap aan den
postiljon werd opgedragen. Ik kan mij zoo niet

aan de meiden laten zien; het zou voor altijd

met mijn gezag onder haar gedaan zijn."

„Ook al goed," zeide Harry Maylie lachende,
„zooals gij wilt. Laat hem dan voortrijden,

wanneer gij dit verlangt, en ga met ons. Maar
zet eerst die slaapmuts af en wat beters op, de
menschen zouden ons anders misschien nog voor
krankzinnigen aanzien."

Nu eerst dacht Giles aan zijn onwelvoeglijk
hoofddeksel, rukte de slaapmuts van het hoofd,
stak ze in zijn zak en zette een deftigen hoed
op, dien hij uit de koets nam. Nadat dit ge-
schied was, reed de postiljon door, en mijnheer
Maylie, Giles en Olivier volgden langzaam op
hun gemak.
Onderweg keek Olivier van tijd tot tijd den

vreemden heer met nieuwsgierigheid en deel-

neming aan. Hij scheen ongeveer vijfentwintig

jaren oud te zijn, was van middelbare grootte,

had een schoon open gelaat, en zijn geheele voor-
komen was ongedwongen en innemend. In weer-
wil van het verschil in jaren, geleek hij zoo
sprekend op de oude dame, dat het Olivier

niet moeilijk zou gevallen zijn, eene bloedver-
wantschap tusschen hen te veronderstellen, ook
al had hij niet reeds van haar als zijne moeder
gesproken.

Mevrouw Maylie stond aan de deur en wachtte
haar zoon op. De ontmoeting was van weers-
zijden roerend.

„Moeder!" fluisterde de jongeling, „waarom hebt
gij mij niet eerder geschreven?"

„Ik heb dit gedaan," antwoordde mevrouw May-
lie, „doch verzond na rijpe overweging den brief

niet, alvorens ik Losberne's gevoelen wist."

„Maar waarom hebt gij het tot op het laatste

oogenblik laten aankomen," vervolgde de jonge-
ling, „en wanneer Rosa — o, ik kan het woord
niet uitspreken — wanneer de ziekte een anderen
loop genomen had, hoe zoudt gij u dat ooit

hebben kunnen vergeven, hoe zou ik ooit weer
gelukkig hebben kunnen worden?"
„Wanneer d a t gebeurd ware, Harry," ant-

woordde mevrouw Maylie, „dan zou toch uw
geluk, vrees ik, verwoest geweest zijn, en uwe
komst alhier een dag eerder of later zou van
zeer weinig gewicht geweest zijn."

„Wien zou dat verbazen, moeder, wanneer
het gebeurd ware? Ja, waarom zeg ik wan-
neer? Het is — het is zoo, — gij weet het
moeder, gij moet het weten."

„Ik weet, dat zij de zuiverste, de vurigste

liefde verdient welke het hart van een jongeling
vervullen kan," zeide mevrouw Maylie, „ik weet,
dat hare zelfopoffering, hare liefde eene meer
dan gewone wederierde, eene innige en eeuwige
liefde verdient. Gevoelde ik dit niet, en wist ik

bovendien niet, dan eene verandering in de ge-
voelens van hem, wien zij hare liefde schonk,
haar het hart zou doen breken, — dan zou
mijne taak mij niet zoo zwaar voorkomen, dan
zou ik niet zooveel te kampen hebben om
te volharden in hetgeen ik als mijn plicht

beschouw."
„Dat is hard, moeder," zeide Harry; „be-



schouwt gij mij nog als een kind, dat zijn eigen

hart niet kent, en omtrent de gewaarwordingen
zijner ziel in dwaling verkeert."

„Mijn waarde zoon," antwoordde mevrouw
Maylie, terwijl zij de hand om zijn schouder

legde, „de jeugd bezit ve'.e schoone en edele

gevoelens, die van geen duur zijn, en waaron-

der sommige, die grootendeels verdwijnen wan-
neer zij bevredigd zijn. Maar vóór alles ben ik

van oordeel," ging zij voort en vestigde hare

oogen op het gelaat van haar zoon, „wanneer
een vurig, enthusiastisch, eergierig man eene

vrouw bezit, op wier naam eene vlek kleeft,

welke, hoe onschuldig zij daaraan ook wezen
moge, haar, ja zelfs hare kinderen, door hard-

vochtige lage menschen verweten en, hem ten

spot, ruchtbaar gemaakt wordt, — zulk een man
zou, hoe edelgezind hij ook zijn moge, misschien

op rijper leertijd berouw kunnen hebben over de
verbintenis, welke hij in zijne jeugd aanging, en

het zou haar smart aandoen dat dit de oorzaak

van zijn berouw is."

„Moeder," viel de jongeling haar ongeduldig

in de rede, „zulk een man zou zelfzuchtig zijn,

en den naam van man niet waardig, en evenmin
om eene vrouw te bezitten zooals gij ze daar

geschilderd hebt."

„Thans denkt gij zoo, Harry," antwoordde
zijne moeder.

„En ik zal nog altijd zoo denken," riep de jon-

|

geling. „De zielsangst, dien ik in de laatste

twee dagen ondervond, ontrukt mij de open-

hartige bekentenis eener liefde, welke, gij weet
het, niet van gisteren dagteekent en ook niet

j

lichtvaardig is. Aan Rosa, aan dat lieve bemin-

|
nelijke meisje, is mijn hart zoo onverbreekbaar
gehecht, als ooit het hart van een man aan een
meisje hechten kan. Ik ken geen gedachten, geen
wensch, geene hoop in dit leven, zonder haar,

en wanneer gij mij hierin wederstreeft, dan ont-

rooft gij mij mijne rust en mijn geluk. Moeder,
heb betere gedachten van mij en mijne liefde, en
misken het warme gevoel niet, dat gij zoo gering
schijnt te schatten."

„Juist Harry, omdat ik zulke goede gedachten

koester, van warme, gevoelvolle harten, moet ik

ze voor smartelijke wonden trachten te bewaren.

Maar wij hebben nu genoeg en meer dan genoeg
over dit onderwerp gesproken."

„Laat Rosa dan beslissen," zeide Harry. „Gij

zult toch voorzeker uwe overdrevene meening
niet zoo ver willen drijven, om mij hinderpalen

in den weg te leggen."

„Neen," antwoordde de moeder, „maar overleg . .

."

„Ik heb het reeds overlegd," luidde het onge-
duldige antwoord, „jaren lang overlegd, ja, van
het oogenblik af, dat ik voor ernstige denkbeelden
vatbaar was. Mijn gevoel is onveranderd geble-

ven, en zal het altijd blijven. Waarom zou ik dan
langer door eene aarzeling welke nooit iets goeds

baren kan, mij zelven martelen en pijnigen?

Neen, voordat ik weer vertrek, moet Rosa mij

aanhooren !"

„Dat zal zij!" sprak mevrouw Maylie.
„Er heerscht iets in uw toon, dat gij schijnt

te gelooven, dat zij mij koel zal aanhooren,
moeder?" zeide de jongeling.

„Niet koel," antwoordde zijne moeder, „verre
van daar."

„Hoe dan?" vroeg de jongeling. „Zij bemint
toch geen ander?"
„Neen," antwoordde de oude dame. „Hare

liefde voor u schijnt, wanneer ik mij niet be-

drieg, reeds vaste wortelen geschoten te heb-
ben. Wat ik nog wilde zeggen," vervolgde zij,

haar zoon, die juist wilde antwoorden, in de
rede vallende, „alvorens gij alles in de waag-
schaal stelt, mijn zoon, alvorens gij u op den
hoogsten trap der hoop plaatst, moet gij een
oogenblik over Rosa's lotgevallen nadenken en
nagaan welk een invloed hare twijfelachtige

geboorte op hare beslissing hebben kan, en hoe
haar karakter zich steeds in alle, zoowel groote
als geringe omstandigheden onderscheidde door
zieleadel en zelfopoffering."

„Wat meent gij daarmede?"
„Ik laat het aan u over om de bedoeling er

van te gissen," antwoordde zijne moeder. „Ik

moet naar Rosa. —-God zegene u!"
„Zie ik u dezen avond nog weer?" vroeg de

jongeling haastig.

„Wellicht," antwoordde zij, „wanneer ik van
Rosa terugkom."
„Wilt gij haar zeggen, dat ik hier ben?"

vroeg Harry.

„Voorzeker."

„En welk een angst ik doorgestaan heb, hoe-
veel ik geleden heb, hoe vurig ik verlang haar
te zien — niet waar, moeder, gij wilt haar dit

zeggen?"
„Dat alles zal ik haar zeggen," antwoordde

de moeder, die liefderijk de hand van haar zoon
drukte en de kamer verliet.

Losberne en O.ivier waren gedurende dit ge-

sprek aan het andere einde des verlreks geble-

ven. Thans reikte de eerste aan Harry Maylie
de hand, en beiden groetten elkander recht har-

telijk. Vervolgens gaf de dokter, op de ve'.e vragen
van zijn jeugdigen vriend, eene nauwkeurige
beschrijving van den toestand zijner zieke. Deze
beschrijving luidde zoo troostrijk en zoo veelbe-

lovend", als Harry na Olivier's eerste berichten

slechts verwachten kon. Giles die zLh s.hijnbaar

druk bezig hield met de bezorging van het reis-

goed, luisterde aandachtig naar al wat er omtrent
Rosa gezegd werd.

„Hebt gij in den laatsten tijd niets bijzonders

geschoten, Giles?" vroeg de dokter, toen hij met
zijn verhaal ten einde was.

„Niets bijzonders, mijnheer," antwoordde Giles,

die rood werd tot achter de ooren.
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„Ook geen dieven gevangen of jongens er

voor aangezien?" vroeg de dokter verder.

„Niets, mijnheer," antwoordde Giles vol ernst.

„Wel," zeide de dokter, „het doet mij leed,

dat te hooren, omdat je in die soort van zaken be-

wonderenswaardig zijl Hoe maakt Britt'es het?"
„De jongen is wel, mijnheer," zeide Giles

op zijn gewonen beschermenden toon, en laat u
vriendelijk groeten."

„Ik dank u," antwoordde de dokter. „Nu
ik u zie, Gi'.es, schiet het mij ook te binnen,

dat ik den dag voor dat ik zoo schielijk her-

waarts ontboden werd, op verzoek uwer goede
meesteres eene commissie in uw belang verricht

heb. Wilt gij een oogenblik hier in den hoek
komen ?"

Giles begaf zich met de grootste deftigheid
en met eenige verwondering naar den aange-
wezen hoek, werd daar met een kort en afzon-
derlijk gesprek met mijnheer Losberne vereerd,
voor wien hij vervolgens vele buigingen maakte,
waarna hij met statigen tred de kamer verliet.

Het onderwerp des gespreks werd in de kamer
niet bekend, maar was het spoedig in de keuken;
want Giles begaf zich rechtstreeks daarheen,
vroeg eene kruik bier en maakte met een deftig

en geheimzinnig gezicht, dat zijne uitwerking
ook niet miste, bekend, dat zijne meesteres, uit

aanmerking van zijn betoonden moed, bij gelegen-
heid van de inbraak, ten zijnen behoeve in

de spaarbank van Chertsey vijf en twintig
pond sterling had belegd. De twee meiden sloe-

gen bij dit bericht de oogen naar boven en de
handen te zamen en waren van meening, dat
mijnheer Giles nu waarschijnlijk zeer trotsch

zou worden, waarop Gi es, die de punten van
zijne das een weinig naar voren trok, antwoord-
de: „Neen — neen, wanneer gij merkt, dat ik

ooit hoogmoedig jegens mijne ondergeschikten
word, moogt gij het mij gerust zeggen, ik zal het
in dank aannemen." Vervolgens maakte hij nog
vele opmerkingen om te bewijzen, dat hij geens-
zins trotsch was; zij werden met evenveel gunst
en bijval opgenomen, en waren trouwens zoo
orgineel en zoo treffend, als de opmerkingen
van groote mannen gewoonlijk plegen te zijn.

Boven verliep het overige gedeelte van den
avond vrij vergenoegd, want Losberne was zeer
opgeruimd, en hoe vermoeid en vol gedachten
Harry Maylie in den beginne ook was, hij was
niet bestand tegen des dokters goede luim, welke
aanleiding gaf tot eene menigte kwinkslagen,
grappige herinneringen uit zijne praktijk en ver-

schillende andere aardigheden. Dit alles werd
door Olivier aangehoord alsof het de kluchtigste

dingen waren, die hij ooit gehoord had; zij brach-
ten dan ook zijne lachspieren in beweging, blijk-

baar tot groote voldoening van den braven dok-
ter, die zelf zoo ongedwongen lachte, dat Harry
uit sympathie hartelijk mee moest lachen. Zij

waren dus zoo vergenoegd als zij naar omstan-

digheden zijn konden, en scheidden eerst laat

met vroolijke en dankbare harten, ten einde de
rust te genieten, die zij allen, na de in den
laatsten tijd doorgestane zorgen en angsten, zoo-
zeer noodig hadden.

Olivier stond den volgenden morgen veel op-
geruimder op, en aanvaardde met blijdere hoop
en meer genoegen zijne gewone morgenbezig-
heden, dan in de laatste dagen het geval was
geweest. De vogels werden weer uit het venster
gehangen, opdat zij op hunne gewone plaats
zouden zingen, en de schoonste wilde bloemen
werden geplukt om Rosa door hare schoonheid
te verblijden. De treurigheid, welke tot hiertoe

voor het bedroefde oog van den knaap alles

scheen omfloersd te hebben, was als met een
tooverslag verdwenen. De dauwdroppels schenen
glinsterender aan de groene blaadjes te schitte-

ren, het morgenkoeltje veel liefelijker te ruischen,

en zelfs de hemel zag er donkerder blauw en
schooner uit. Zooveel vermag onze eigene stem-
ming zelfs op de voorwerpen buiten ons. De
menschen, die, de natuur en hunne medemen-
schen beschouwende, meenen, dat alles donker
en treurig is, hebben volkomen gelijk; maar de
donkere kleur gaat van hun eigen bedorven oog
en hart uit. De wezenlijke kleuren zijn helder
en rein, en om ze zoodanig te zien, behoeven
wij ze slechts met heldere en gezonde oogcn te

aanschouwen.
Het verdient opmerking, en het ontging Oli-

vier ook niet, dat hij op zijne morgenwande-
lingen niet meer alleen was. Harry Maylie kreeg
op eenmaal zulk eene liefhebberij voor bloemen,
en toonde zooveel smaak in het maken van een
ruiker, dat hij zijn jeugdigen metgezel spoedig
daarin overtrof. Zoo nu Olivier al in dit opzicht

moest achterstaan, hij wist daarentegen beter,

waar de schoonste bloemen groeiden, en iederen
morgen doorkruisten zij samen den omtrek,
en brachten de schoonste die te vinden waren
mede. Thans werd ook het venster van Rosa's
kamer geopend want zij voelde gaarne de zachte

zomerlucht binnenstroomen en zij verkwikte zich

in hare frischheid; en aan het venster stond altijd

in eene vaas met water, een keurige ruiker, die

iederen morgen met de meeste zorgvuldigheid
werd saamgesteld. Olivier merkte wel op, dat de
verwelkte bloemen niet weggeworpen werden,
schoon de kleine vaas iederen morgen met een
frisschen ruiker prijkte; ook ontging het hem
niet dat de dokter, zoo dikwijls hij in den tuin

kwam om zijne ochtendwande.ing te doen, altijd

op zekere plaats staan bleef, naar boven zag en
vriendelijk knikte. Onder zulke bezigheden en
gedachten verliepen de dagen spoedig, en Rosa
genas snel en volkomen.

Olivier was niet verlegen met zijn tijd, schoon
Rosa hare kamer nog niet mocht verlaten, en
er van de avondwandelingen niet kwam, behalve
nu en dan met mevrouw Maylie.
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Met verdubbelden ijver en vlijt genoot Oli-

vier het onderricht van den grijsaard, en werkte
zoo aanhoudend, dat hij zelf over zijne snelle

vorderingen verbaasd stond. Onder dit werken
werd hij eens door een zeer onverwacht voorval
verschrikt.

Het kamertje, waarin hij gewoon was te zit-

ten wanneer hij zijne boeken moest gebruiken,

was gelijkvloers met den tuin. Het was geheel
en al een tuinkamertje, met zonneblinden voor
het venster, en jasmijn en anjelieren er onder,

om het kamertje met aangename geuren te ver-

vullen. Van den tuin voerde een deurtje op een
klein grasveld, en verderop was alles weide en

die haar toelaat zich vrij te bewegen. Wanneer
eene niet te bedwingen vermoeidheid, eene uit-

putting van alle krachten en eene volkomene on-

geschiktheid om aan onze gedachten en onze be-

wegingskracht eene bepaalde richting te geven,

slaap genoemd kan worden, dan is de beschreven

toestand slaap; wij hebben daarbij echter een

zeker bewustzijn van al wat er om ons heen

voorvalt, en zelfs wanneer wij droomen, worden
de woorden, welke werkelijk gesproken worden,

of de tonen, welke werkelijk op zulk een oogen-

blik voortgebracht worden, met eene bewonde-
renswaardige snelheid in onze droombeelden ge-

weven, totdat de werkelijkheid en de verbeelding
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bosch. Naar deze zijde stond geen ander gebouw
en het uitzicht was tamelijk uitgestrekt.

Op een schoonen avond, terwijl de eerste scha-

duwen van de schemering zich over de aarde

begonnen uit te spreiden, zat Olivier voor zijn

venster vlijtig te lezen. Hij had een tijdlang

ijverig gestudeerd, en daar het een buitengewoon
warme dag was geweest, was het niet zeer on-

natuurlijk of onwaarschijnlijk dat hij langzamer-

hand insluimerde.

Er is een soort van slaap, welke ons wel eens

bevangt, maar die, hoewel het lichaam gekluis-

terd houdende, evenwel de ziel niet beroofd van
het vermogen om voorwerpen te onderscheiden,

welke zich om ons heen bevinden, integendeel,

zoodanig ineensmelten, dat het naderhand bijna

onmogelijk is, ze van elkander te scheiden. Dit

is echter nog niet het merkwaardigste verschijn-

sel van een zoodanigen toestand. Het is een onbe-

twistbaar feit, dat schoon de zintuigen van ons
gevoel en ons gezicht gedurende dien tijd als

het ware dood zijn, bloot de tegenwoor-
digheid van een voorwerp, van welks nabij-

heid wij, wakker zijnde, geene kennis droegen,

en dat in onze nabijheid gekomen is terwijl wij

de oogen reeds gesloten hadden, een bes issenden

invloed uitoefent op onze slapende gedachten en

op de droombeelden, welke voor onze geest

voorbijzweven.

Olivier was zich volkomen bewust, dat hij
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zich in zijn kamertje bevond, dat zijne boeken
vóór hem op de tafel lagen: en dat het zachte

avondkoeltje daar buiten door de bladeren speelde
— en toch sliep hij. Eensklaps veranderd het

tooneel, de lucht wordt donker en zwaar, en met
schrik meent hij te ontdekken, dat hij zich weer
in het huis van den jood bevindt. Daar zat de
afschuwelijke oude man op zijne gewone plaats,

wees naar hem, en fluisterde met een anderen
man, die met een afgewend gelaat naast hem
gezeten was.

„Stil, vriend!" meende hij den jood te hooren
zeggen; „hij is het zeker. Kom voort."

„Hij!" scheen de ander te antwoorden: „denkt

gij, dat ik hem niet herkennen zou. Wanneer
duizend duivels zijne gestalte aannamen, en hij

midden tusschen hen stond, dan zou mij toch

altijd een zeker iets helpen, om hem uit te vin-

den. Begraaf hem vijftig voeten onder de aarde,

en breng mij op zijn graf, en ik zal weten, dat

hij daar begraven ligt, al is er bovenop geen
grafteeken te zien !"

De man scheen deze woorden met zulk een

ingekankerden haat uit te spreken, dat Olivier

van schrik ontwaakte en opsprong.

Oroote God! Wat was het, dat zijn bloed in

zijne aderen deed verstijven, wat benam hem de
kracht om te spreken en zich te bewegen? Daar
— daar — aan het venster — dicht bij hem —
zoo dicht dat hij hem zou hebben kunnen aan-

raken, voordat hij terugsprong — zijn blikken

in het kamertje werpende en op hem gevestigd

houdende — stond de jood! — en naast hem,
bleek van woede of vrees, of beide, het kwaad-
aardig gelaat van denzelfden man, dien hij in

de gang der herberg van het vlek had ontmoet.

Het was slechts één oogenblik, slechts één

oogopslag e» weg waren zij. Maar zij hadden
hem en hij hen herkend, en hunne gelaatstrek-

ken hadden zulk een diepen indruk in zijn geest

achtergelaten, als waren zij op steen gegrift en
hij die van zijne jeugd af aan voor zich gehad
had. Een oogenblik stond hij daar als van den
bliksem getroffen, vloog toen echter terstond het

kamertje uit en schreeuwde met luider stemme
om hulp.

XXXV.

bbvat een onvoldoenden uitslag van
olivier's avontuur, en een gewichtig Gesprek

tusschen harry matlie en rosa.

Toen de bewoners van het huis op Olivier's

geschreeuw naar buiten ijlden, vonden zij hem
bleek en ontroerd, terwijl hij naar de weide
achter het huis wees, en nauwelijks kon zeggen:

„de jood! de jood!"

Oiles wist niet wat die naam beteekenen moest;
maar Harry Maylie, die vlugger van begrip was,

en Olivier's lotgevallen van zijne moeder ver-

nomen had, begreep het des te beter.

„Welken weg heeft hij genomen?" vroeg hij
1

,

terwijl hij een stevigen stok greep, die in een

hoek stond.

„Dezen weg," antwoordde O'.ivier, naar de plek

wijzende, waar de mannen verdwenen waren. „Ik

heb ze zoo even eerst uit het oog verloren."

„Dan zitten zij in de sloot," zeide Harry, „volg

mij, en houd u zoo dicht mogelijk bij mij." Met
deze woorden sprong hij over de heining en liep

zoo snel voort, dat het voor de anderen moeilijk

was hem bij te houden.

Oiles volgde zoo schielijk hij kon; ook Oli-

vier liep mede, en een paar minuten later sprong
Losberne, die uitgegaan en zoo even thuis ge-

komen was, over de heining hen achterna, tui-

melde neder, maar stond vlug weer op zijne

beenen, sloeg denzelfden weg in, en schreeuwde
zoo hard hij kon, om te mogen weten wat er

gaande was.

Zij liepen al verder, en hielden niet eerder

stil om adem te halen, dan toen de aanvoerder bij

een door Olivier aangewezen hoek van het veld

gekomen was, en daar de sloot en de heining

onderzocht, zoodat de anderen tijd hadden om
hem in te halen, en Olivier aan den dokter het

voorval verhalen kon, dat tot eene zoo hevige

vervolging aanleiding gegeven had.

Het onderzoek liep vruchteloos af. Men zag

zelfs geen versche voetstappen. Zij stonden op
den top van een heuveltje, vanwaar men de

omliggende landstreek een uur in den omtrek

kon overzien. Links in de diepte lag een dorp;

zouden echter de vluchtelingen dit bereikt heb-

ben langs den weg, dien Olivier had aange-

wezen, dan moesten zij in het opene veld een

omweg gemaakt hebben, die in zulk een korten

tijd met geene mogelijkheid kon worden afge-

legd. Aan de andere zijde werd de weide be-

grensd door een dicht woud; maar om dezelfde

reden konden zij ook deze schuilplaats nog niet

bereikt hebben.

„Gij moet gedroomd hebben, Olivier," zeide

Harry.

„Stellig niet, mijnheer," antwoordde. Olivier,

die bloot bij de herinnering aan het gezicht van

den booswicht nog beefde; ik zag hem maar
al te duidelijk. Ik zag hen beiden zoo duidelijk

als ik u thans zie."

„Wie was de andere," vroegen Losberne e"n

Harry tegelijk.

„Dezelfde, die mij, zooals ik u verhaald heb,

in de herberg van het vlek ontmoette," ant-

woordde Olivier. „Wij hebben elkander strak aan-

gekeken, en ik zou er een eed op durven doen,

dat hij het was."
„En hebben zij dezen weg ingeslagen?" vroeg

Harry, „zijt gij daar zeker van?"
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„Zoo zeker, als dat de mannen aan het ven-

ster stonden," antwoordde Olivier en wees naar
de heining, die den tuin van de weide scheidde.

De groote man sprong op die plaats, daar, over,

en de jood liep eenige schreden rechts en kroop
door het gat, dat gij daar ziet."

De beide heeren beschouwden O'.ivier's ernstig

gelaat, terwijl hij sprak, keken vervolgens elkan-

der aan, en schenen zijne woorden te gelooven.

Maar in geene richting hoegenaamd zag men
menschen loopen of vluchten. Het gras was lang,

maar nergens platgetreden dan daar, waar de
vervolgers zelven geloopen hadden. De kanten
der sloot waren van weeke klei, maar nergens

zag men een spoor van versche voetstappen, of

het geringste bewijs, dat eenige uren van te voren
daar menschen geweest waren.
„Het is zonderling," zeide Harry.

„Zeer zonderling," herhaalde de dokter. „Zelfs

Blathers en Duff zouden er niet wijs uit kunnen
worden."

In weerwil van de blijkbare vruchteloosheid

hunner nasporingen, staakten zij deze niet voor-

dat het invallen van den nacht alle verdere

vervolging onmogelijk maakte, en zelfs toen

gaven zij ze nog ongaarne op. Oiles werd naar

de onderscheidene bierhuizen van het dorp ge-

zonden, met eene nauwkeurige beschrijving van
het uitzicht en de kleeding der beide mannen;
omtrent den jood kon men zich niet vergissen,

en men zou zich zijne houding voorzeker herin-

nerd hebben, wanneer hij hier of daar een glas

bier gedronken had of voorbijgegaan was; —
maar Gües keerde terug zonder eenig bericht,

waardoor het geheim opgehelderd werd.

Den volgenden dag werden nog verdere naspo-

ringen in het werk gesteld en de verhooren

herhaald, doch zonder betere uitkomst. Den
daarop volgenden morgen begaven zich de heer

Mayüe en Oüvier naar het vlek, in de hoop
van daar misschien iets van de mannen te zien

of te hooren, maar ook deze poging was vruch-

teloos, en na verloop van eenige dagen begon
men de zaak te vergeten, zooals men de meeste
zaken vergeet, wanneer de indruk dien ze ge-

maakt hebben, geen nieuw voedsel ontvangt en

van zelve verdwijnt.

Intusschen beterde Rosa hand over hand. Zij

had hare kamer verlaten, kon weer uitgaan,

leefde, opnieuw in den kring des huisgezins en
verblijdde aller harten.

Schoon nu deze gelukkige verandering een

zichtbaren invloed op den kleinen kring uit-

oefende, schoon men weer vroolijke stemmen en
lustig gezang in het huis hoorde, toch openbaarde
zich nu en dan bij sommigen — zelfs bij Rosa
— eene ongewone gedwongenheid, die aan Oli-

vier niet ontsnapte. Mevrouw Mayüe en haar

zoon sloten zich meermalen een geruimen tijd

met elkander op, en op Rosa's gelaat waren
meer dan eens sporen van tranen zichtbaar. Toen

Losberne den dag van zijn vertrek naar C h e r t-

s e y bepaald had, namen al die vreemde ver-

schijnsels toe en het werd blijkbaar, dat er iets

omging, hetwelk de rust van Rosa en van nog
iemand verstoorde.

Op zekeren morgen eindelijk, dat Rosa alleen

in de ontbijtkamer was, trad Harry binnen en
verzocht, na eenige aarzeling, verlof om eenige

woorden met haar te mogen spreken.

„Weinige, slechts weinige woorden zullen

voldoende zijn, Rosa," zeide de jongeling, ter-

wijl hij op een stoel naast haar plaats nam.
„Wat ik te zeggen heb, zult gij reeds kunnen
gissen. De zoetste hoop mijns harten is u niet

onbekend, schoon gij ze nog nooit door mijne
lippen hebt hooren uitspreken."

Rosa was reeds zeer bleek toen hij binnen-
trad; dit kon wel een gevolg der doorgestane
ziekte zijn. Zij neeg, en terwijl zij zich over eenige
bloemen heen boog, die naast haar stonden,

wachtte zij zwijgend op hetgeen volgen zou.

„Ik — ik zou het daarbij hebben moeten
laten " zeide Harry.

„Dat zoudt gij, voorzeker," antwoordde Rosa;
„vergeef mij, dat ik aldus spreek, maar ik zou
werkelijk wenschen, dat gij het gedaan hadt."

„Ik werd door den folterendsten angst naar
hier gedreven," vervolgde de jongeling, „door
den angst, van het eenige dierbare wezen te

zullen verliezen, dat al mijne wenschen en ver-

wachtingen in zich sluit. Gij waart den dood
nabij — zweefdet tusschen hemel en aarde. Wij
weten, dat wanneer jeugd, schoonheid en goed-
heid door eene ziekte overvallen worden, de reine

geest tot zijn heerlijk vaderland' van eeuwige
rust opstijgt, en vandaar komt het, dat de beste

en schoonste menschen zoo dikwijls in hun
bloei van de aarde scheiden."

Er stonden tranen in de oogen van het lieve

meisje, terwijl .Harry deze woorden sprak; en
toen een dier tranen neerviel op de bloemen,
over welke zij gebukt was, en in den kelk glin-

sterde, was het, alsof deze die schooner maakte.
„Een wezen," aldus ging de jongeling harts-

tochtelijk voort, „een wezen, zoo schoon en
onschuldig als een van Gods engelen, zweefde
tusschen leven en dood. O, wie kon hopen, dat
dit wezen, toen de verre wereld zich in het ver-

schiet aan zijne blikken vertoonde, tot de zorgen
en beslommeringen der onze zou wederkeeren!
Rosa, Rosa, te weten, dat gij zoudt verdwijnen
als een vluchtige glans, die een licht van boven
op de aarde werpt, — geene hoop te hebben, dat

gij zoudt bewaard blijven voor hen, die hier be-

hooren, en nauwelijks te weten, waarom gij hier

zoudt blijven, — te gevoelen, dat gij tot gene
schitterende sfeer behoort, waarheen zoovele be-

gaafde wezens in hunne kindsheid en jeugd ont-

vlucht zijn, -~ en toch te bidden, dat gij mocht
worden wedergegeven aan hen die u liefhebben,

— dat zijn gedachten, welke een mensen nau-



welijks verdragen kan. Doch dag aan dag ver-

vulden die gedachten mijne ziel ; met haa
stroomden bekommeringen zonder tal op mij

neder; daarbij kwam de eigen baatzuchtige vrees,

dat gij misschien sterven zoudt, zonder ooit te

weten hoe vurig ik u bemin; dat alles bluschte

bijna het licht des verstands in mij uit. Gij werdt

beter, dag aan dag, bijna van uur tot uur

beter; eenige droppe'.s van gezondheid kwamen
terug, vermengden zich met den zwakken levens-

stroom, die nog kwijnend door uwe aderen

kroop en deden hem weder tot een hoogen vloed

zwellen. Ik heb u, om zoo te spreken, van den
dood tot het leven zien overgaan, en mijne oogen
waren vochtig van innige liefde. Zeg mij niet,

dat gij wenschen zoudt, dat ik die liefde hadde
verloren, want zij heeft mij mild en zacht ge-

stemd jegens de gehee'.e wereld."

„Dat meende ik niet," zeide Rosa schreiende;

„ik wenschte slechts, dat gij u daarbij bepaald

hadt, opdat gij u geheel kondt wijden aan het

hooge, edele streven, en aan den werkkring,

die uwer waardig is."

„Geen werkkring is mijner, is der edelste

natuur waardiger, dan het streven, om zu'.k

een hart, als het uwe, te winnen," vervolgde

de jongeling, terwijl hij hare hand vatte; „Rosa,

mijne dierbare Rosa, jaren, jaren reeds heb ik

u bemind, jaren lang hoopte ik, mij den weg
tot roem te banen en dan fier naar huis te

keeren, om u te zeggen, dat die roem slechts

behaald was om met u te worden gedeeld. —
In mijne rooskleurige droomen dacht ik er aan,

u in dat gelukkige oogenblik te herinneren aan

de vele stilzwijgende bewijzen mijner genegen-

heid voor u, toen ik nog een knaap was, en om
dan om uwe hand te vragen als een inlossing

van het stilzwijgend contract, dat in onze kind-

sche jaren reeds tusschen ons gesloten werd. Die

tijd is niet aangebroken, maar hier, zonder roem
en zonder de verwezenlijking mijner jeugdige

droomen, bied ik u mijn hart aan, dat u reeds

zoo lang toebehoort; mijn volgend geluk of onge-

luk wordt beslist door de woorden, waarmede
gij mijn aanbod zult ontvangen."

„Gij zijt steeds edel en vriendelijk jegens mij

geweest," antwoordde Rosa, die hare diepe ont-

roering zocht te bedwingen. „Wanneer gij gelooft,

dat ik niet gevoelloos of ondankbaar ben, zoo

hoor mijn antwoord."
„Moet ik u trachten te verdienen, dierbare

Rosa?"
„Gij moet mij trachten te vergeten," antwoord-

de Rosa, „niet als de oude gezellin uwer spelen,

die aan u gehecht is, want dat zou mij zeer be-

droeven, maar als het voorwerp uwer liefde. Sla

uwe blikken in de wereld rond en bedenk, hoe-

vele harten zij telt, op wier verovering gij fier

moogt zijn. Schenk mij eene andere genegen-
heid; wanneer gij wilt, zal ik uwe getrouwste

warmste vriendin zijn."

Er ontstond eene pauze, gedurende welke Rosa,

die haar gelaat met de eene hand bedekte, aan

hare tranen den vrijen loop liet, de andere hand
hield Harry nog in de zijne.

„En uwe beweegredenen, Rosa?" vroeg hij

eindelijk op een schier fluisterenden toon. „Uwe
gronden voor dit besluit?"

„Gij hebt het recht om die te kennen," ant-

woordde zij. „Wat gij ook zeggen moogt, niets

kan mijn besluit veranderen. Het is een plicht,

dien ik vervullen moet. Ik ben het zoo wel aan
anderen als aan mij zelve verschuldigd."

„Aan u zelve?"

„Ja, Harry, ik ben het mij zelve verschul-

digd, dat ik, een arm, verlaten meisje, op wier

naam eene vlek rust, aan de wereld geene aan-

leiding geve tot het vermoeden, dat ik uit eigen-

belang aan uwe eerste neiging heb toegegeven,

en mij aan al uwe verwachtingen en uitzichten

vastgehecht heb. Ik ben het aan u en de

uwen verschuldigd, te voorkomen, dat gij, in

het vuur uwer edelmoedige natuur, zulk een

grooten hinderpaal in uwe loopbaan op deze

wereld legt."

„Wanneer uwe neigingen met uw püchtgevoel

overeenstemmen "

„Dat doen zij niet," antwoordde Rosa blozende.

„Gij beantwoordt dus mijne liefde?" vroeg

Harry. „Zeg alleen dat, Rosa, zeg alleen dat, en

lenig de bitterheid mijmer bedrogene hoop."
„Indien ik het doen mocht, zonder hem, dien

ik bemin, groot onrecht aan te doen," antwoordde

Rosa, „zou ik
"

„Mijne verklaring anders opgenomen hebben?"
vroeg Harry haastig. „Verberg mij ten minste

dat niet, Rosa."

„Ja," zeide Rosa; „maar genoeg," voegde zij

er bij, terwijl zij hare hand terugtrok, „waar-

om zouden wij dit pijnlijk gesprek voortzetten;

het pijnlijkst voor mij, en dat mij toch geluk-

kig maakt; want een geluk is het voor mij, te

weten, dat ik eenmaal de verhevene plaats in

uwe achting heb ingenomen, welke gij mij hebt

aangewezen, en elke overwinning, welke gij in

uw leven zult behalen, zal mij met nieuwe
kracht en standvastigheid bezielen. Leef geluk-

kig, Harry, want zooals wij heden tegenover

elkander stonden, zullen wij elkander nimmer
weder ontmoeten; laat ons in alle andere be-

trekkingen behalve die, waarin ons dit gesprek

zou hebben gebracht, lang en gelukkig verbon-

den zijn, en mogen alle zegeningen, welke het

gebed van een trouw hart van daar afsmeeken
kan, waar alles trouw en waarheid is, u volgen

en gelukkig maken!"
„Nog een woord, Rosa," zeide Harry. „Uwe

beweegredenen met uwe eigene woorden! Laat

mij ze van uwe eigene lippen hooren!"

„Uwe vooruitzichten," antwoordde Rosa kalm,

„zijn schoon; alle waardigheden, welke groote

talenten en bloedverwanten van invloed den man



in het openbare leven verschaffen kunnen, wach-
ten u. Maar deze bloedverwanten zijn trotsch,

en ik wil noch optreden onder hen, die de
moeder verachten van wie ik het leven ontving,
noch ongenade en verachting berokkenen aan
den zoon van haar, die de plaats dier moeder
zoo waardig vervulde. In één woord," zeide het
meisje, en wendde het gelaat af, want hare
standvastigheid verliet haar, „er kleeft aan mijn
naam eene smet, waarvoor de wereld ook de
onschuldige boeten doet; ik wil die op geen an-
deren naam overbrengen, en de smaad moet mij
alleen treffen."

„Nog een woord, Rosa, — lieve Rosa," zeide
Harry, en zonk voor haar op de knieën. „Wan-
neer ik minder gelukkig — wat de wereld ge-
lukkig noemt — wanneer ik minder gelukkig
was; wanneer een onbekend, vergeten leven
mijne bestemming, -— wanneer ik arm, ziek,

hulpeloos ware; — zoudt gij mij dan van u ge-
stooten hebben? of hebben mijne aanstaande
rijkdommen en waardigheden deze bedenkingen
bij u opgewekt?"
„Dring niet bij mij aan om te antwoorden,"

zeide Rosa. „Uwe vraag komt niet te pas en
zal nimmer te pas komen. Het is niet wel van
u, een antwoord daarop te verlangen."
„Wanneer uw antwoord zoo • is, als ik het

waag te hopen," antwoordde Harry, „zal het

een straal van geluk op mijn eenzaam pad door
dit leven werpen. Het zegt veel, door zoo wei-

nige woorden zooveel te doen voor iemand, die

u boven alles bemint. Ach, Rosa, bij mijne
eeuwige vurige liefde, — bij alles, wat ik om
u geleden heb en nog lijd, geef mij antwoord op
mijne vragen."

„Nu, wanneer u een ander lot beschoren
ware," antwoordde Rosa, „ja, waart gij slechts

een weinig niet zoo hoog boven mij verheven,
hadde ik u troost en hulp kunnen brengen in

een stil, vergeten leven, in plaats van schande
en hinderpalen in de gröote wereld, — dan zou
mij deze beproeving bespaard gebleven zijn. —
Ik heb tegenwoordig alle redenen om gelukkig
te zijn, zeer gelukkig; maar dan, Harry, dan zou
ik nog gelukkiger geweest zijn."

Bij deze bekentenis bestormden herinnerin-

gen van eene vervlogene hoop, welke zij als

kind reeds gevoed had, het hart van Rosa; maar
die herinneringen brachten tranen met zich,

zooals elke vervlogene hoop, en die tranen ver-

lichtten haar hart.

„Ik kan deze zwakheid' niet van mij weren,
maar zij versterkt mij in mijn besluit," zeide
Rosa, terwijl zij hare hand uitstrekte. „Ik moet
u nu verlaten."

„Ik smeek nog om ééne belofte," zeide Harry.
„Eenmaal nog, slechts eenmaal, — binnen een
jaar misschien, of wellicht ook nog vroeger, —
laat mij nog eenmaal met u over dit onderwerp
spreken, voor de laatste maal."

„Niet om mij te bewegen, om mij in mijn
rechtvaardig besluit te doen wankelen," ant-

woordde Rosa met een treurig lachje; „dat zou
te vergeefs zijn."

„Neen," zeide Harry; „om de bevestiging te

hooren, — indien gij wilt, de laatste bevestiging.
Ik wil de waardigheid en het vermogen, die ik

bezitten zal, aan uwe voeten leggen, en dan
wanneer gij in uw tegenwoordig besluit blijft

volharden, noch door eenig woord, noch door
eenige handeling, eene poging aanwenden om
daarin verandering te brengen."
„Dat zij dan zoo," antwoordde Rosa. „Het zal

eene smart te meer zijn, maar misschien ben ik

dan beter in staat, die te dragen."
Zij reikte hem nogmaals de hand, maar de

jongeling trok haar aan zijne borst, drukte een
kus op haar schoon voorhoofd en snelde de
kamer uit.

XXXVI.

IS ZEER KORT, MAAR MEN DIENT HET TOCH TE
LEZEN, ALS KEN VERVOLG OP HET VORIGE EN
OMDAT HET EEN VOLGEND ZAL OPHELDEREN.

„Gij hebt dus vast besloten, dezen morgen
mijn reisgenoot te zijn?" vroeg de dokter, toen
Harry Maylie hem en O'.ivier aan de ontbijttafel

ontmoette. „Een uur geleden hadt gij dit voorne T

men nog niet. Gistermorgen nog waart gij stellig

van plan, hier te blijven, en uwe moeder, als

een gehoorzaam zoon, naar de zeekust te ver-

gezellen; des middags vertelt gij mij, dat gij mij

op uwe reis naar Londen tot aan mijn huis
wilt begeleiden, en des avonds dringt gij op
eene geheimzinnige wijze bij mij aan, om op te

breken, voordat de dames opstaan, en het ge-
volg er van is, dat de arme Olivier daar bij zijn

ontbijt zit, terwijl hij op de weide naar botanische
schoonheden van allerlei aard rondzoeken moest.

|

Dat is wat erg, niet waar, Olivier?"
„Het zou mij zeer gespeten hebben, dat ik

niet thuis ware geweest, wanneer gij en mijn-

heer Maylie vertrekt," antwoordde O.ivier.

„Dat is een slimme vogel," zeide de dokter.

„Gij komt mij toch bezoeken bij uwe terug-

komst? Maar in ernst, Harry, heelt wellicht eene
mededeeling van den Grooten u zoo in eens tot

spoed aangespoord ?"

„Ik heb van den Grooten," antwoordde Harry,
„met welken naam gij waarschijnlijk mijn
deftigen oom bedoelt, geene mededeeling ont-
vangen sedert ik hier ben, en in dezen tijd van
het jaar zou ook bezwaarlijk eenige zaak mijne
tegenwoordigheid bij hem noodzakelijk kunnen
maken."
„Wel," zeide de dokter, „dan zijt gij een zon-



derling mensch. Men wil u voorzeker nog voor
Kerstmis naar het parlement afzenden, en deze
plotselinge wisseling van gevoelens en verande-
ring van plannen zijn geen zoo slechte voorbe-
reiding voor het politieke leven. Dat is zoo
kwaad niet; eene goede leerschool is altijd wen-
schelijk, hetzij de wedloop plaats hebbe om
eene betrekking, of bij een drinkgelag, of bij

weddenschappen."
Harry Maylie keek, alsof hij onderscheidene

aanmerkingen op deze weinige woorden maken
kon, maar hij vergenoegde zich met te ant-

woorden; „wij zullen zien," en brak daarmede
het gesprek af. Spoedig daarop kwam het rijtuig

voor; Giles trad binnen om de bagage te halen
en de goede dokter ging naar buiten, om het te

zien inpakken.

„Olivier," zeide Harry Maylie zacht, „nu nog
een woord met u.

Olivier trad naar een venster, waar mijnheer

Maylie hem wenkte, en was zeer verwonderd
over de mengeling van treurigheid en onrust,

die uit zijne geheele houding spraken.

„Gij kunt thans goed schrijven?" vroeg Harry,

terwijl hij zijne hand op den arm van O.ivier legde.

„Ik hoop van ja, mijnheer," antwoordde deze.

„Misschien kom ik in langen tijd niet weer
thuis, en ik zou wel wenschen, dat gij mij schrijft

— bij voorbeeld om de veertien dagen, den
eenen Maandag om den anderen; wi.t gij dat

doen?"
„Gaarne mijnheer; ik zal er trotsch op zijn,"

antwoordde Olivier, ten hoogste vereerd met den
ontvangen last.

„Ik zou gaarne vernemen, hoe — hoe mijne

moeder en mejuffrouw Maylie het maken," ver-

volgde de jongeling, „en gij kunt mij een blad

vol schrijven van hetgeen zij zegt, — waarheen
zij wandelen gaat, en of Rosa, — mijne moeder
en mejuffrouw Rosa — gelukkig en tevreden zijn.

Gij begrijpt mij?"

„Ja, mijnheer, volkomen," antwoordde Olivier.

„Ik zie echter liever, dat gij er haar niet

van spreekt," zeide Harry, en liep haastig over
deze woorden heen, „want dit zou mijne moe-
der misschien doen besluiten, om mij meerma-
len te schrijven, hetgeen voor haar eene groote
inspanning is. Laat dit een geheim tusschen

ons blijven en vergeet niet mij alles te schrijven;

ik reken op u."

Olivier, die zich door dit blijk van vertrouwen
zeer vereerd gevoelde, beloofde, het geheim te

zullen bewaren en de grootste nauwkeurigheid
in zijne mededeelingen in acht te nemen, en
mijnheer Maylie scheidde van hem met de ver-

zekering van zijne vriendschap en bescherming.
De dokter zat reeds in het rijtuig; Giles (die

blijven zou) hield het portier open en de meiden
stonden nieuwsgierig in den tuin, Harry wierp
nog een vluchtigen "blik naar het venster en

sprong in het rijtuig.

„Voort!" riep hij, „vooruit, in vollen galop.

Vandaag heb ik alleen vrede met galop, heereri!"

„Nu, nu," zeide de dokter, terwijl hij haas-

tig het raam van het portier nederliet en den
postiljon toeriep: „Iets minder dan galoppeeren
zal ook wel goed zijn, hoort gij?"

Door eene stofwolk omringd, rolde het rijtuig

over den straatweg heen, totdat het rollen niet

meer hoorbaar was en men alleen kon zien, dat

het verder vloog. Nu eens was het geheel uit

het gezicht verdwenen, dan eens weder zicht-

baar, naarmate van de krommingen van den
weg, en van de voorwerpen welke zich tusschen

het rijtuig en het oog bevonden. Eerst toen men
ook de stofwolk niet meer kon zien, verspreid-

den zich de naoogenden.
Eéne toeschouwster echter hield nog lang, zeer

lang hare blikken gevestigd op het plekje, waar
het rijtuig verdween; — achter het witte gordijn,

hetwelk haar voor Harry's blik verborg toen hij

voor het laatst naar boven zag, —- zat Rosa.

„Hij schijnt vroolijk en gelukkig te zijn," zeide

zij eindelijk. „Ik vreesde, dat het anders zou
wezen. Maar ik vergiste mij. Het doet mij zeer,

zeer veel genoegen."
Tranen zijn zoowel teekenen van blijdschap

als van droefheid; maar die welke over Rosa's

wangen biggelden, terwijl zij peinzend aan het

venster zat en nog altijd hare oogen in dezelfde

richting gevestigd hield, schenen meer droefheid

dan vreugde te verraden.

XXXVII.

IN DIT HOOFDSTUK ZAL DB LFZER EEN NIET

ONGEWOON VERSCHIL TUSSCHEN HET LEVEN VOOE
EN NA HET HUWELIJK OPMERKEN.

Mijnheer Bumble zat in het spreekvertrek van
het armhuis, en zijn oog rustte droefgeestig op
het treurig getraliede venster, waardoor, schoon
het zomer was, geen ander licht drong dan de

weerschijn van eenige flauwe zonnestralen. Eene
papieren vliegenval hing aan de zoldering, waar-
op hij nu en dan zijne blikken even droefgeestig

sloeg, en wanneer de onnoozele diertjes zich

onbezonnen lieten vangen, zuchtte mijnheLr Bum-
ble diep, en eene nog treuriger uitdrukking

verspreidde zich over zijn gelaat. Mijnheer Bum-
ble zat te peinzen, en het scheen, dat de vlie-

gen hem aan een zeer smartelijk tijdstip van zijn

leven herinnerden.

Maar Bumble's droevig gelaat alleen was het

niet dat in het hart van een deelnemend aan-

schouwer eene treurige stemming zou hebben
opgewekt. Het ontbrak ook niet aan andere

|

teekenen, — aan teekenen, die in een nauw ver-

j
band met zijn persoon stonden, en duidelijk aan-
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toonden, dat er eene groote verandering' in zijn

toestand had plaats gehad. Waar waren de
geborduurde rok en de opgetoomde hoed? Wel
droeg hij nog eene korte broek en donkere
wollen kousen, maar het was dezelfde broek
niet meer. Aan zijn rok waren nog breede pan-
den, maar hoe verschilde hij van den anderen!
De opgetoomde hoed had plaats gemaakt voor
een eenvoudigen ronden. Mijnheer Bumble was
niet meer een bode.

Er zijn waardigheden en bedieningen in het
leven, die, behalve het geldelijk voordeel, dat
zij opbrengen, eene eigenaardige waarde en een
bijzonder aanzien ontleenen van de daaraan ver-

bondene rokken en hoeden. Een generaal heeft
zijne uniform, een bisschop zijn mijter, een
rechter zijne pruik en een bode zijn opgetoom-
den hoed. Maar ontneem den bisschop zijn mijter,

of den bode zijn hoed en gallon: wat zijn zij?

— menschen, eenvoudig menschen! Waardig-
heid, ja soms vroomheid, zijn dikwijls meer
zaken van het kleed, dan vele menschen wel
meenen.
Bumble had zich met juffrouw Corney in den

echt begeven, en was binnenvader en conciërge
in het armhuis geworden. Een andere bode
had zijne waardigheid geërfd, en op hem waren
de opgetoomde hoed, de geborduurde rok en de
stok overgegaan.

„En morgen wordt het twee maanden, dat het
gebeurde," zeide Bumble met een zucht. „Het is

alsof 't al eene eeuw geleden is!"

Mijnheer Bumble kon daarmee bedoe'en dat hij

eene eeuwigheid van geluk in den korten tijd

van acht weken genoten had; maar de zucht! —
in dien zucht lag zeer veel.

„Ik verkocht mij," aldus zette mijnheer Bumble
zijn gedachtenloop voort, „voor zes theelepeltjes,

eene suikertang, eene melkkan, wat versleten

huisraad en twintig pond sterling. Ik liep er toch
goedkoop in — dol goedkoop!"
„Goedkoop?" gilde eene stem in Bumblc's

oor; „voor eiken prijs waart gij te duur gekocht,
duur genoeg heb ik je betaald. God daar boven
weet het!"

Bumble keerde zich om en staarde in het ge-
laat zijner deelnemende echtgenoote, die de wei-
nige woorden, welke zij van zijn klaaglied gehoord
had, wel niet volkomen verstaan, maar toch den
zin er van wel gegist had.

„Juffrouw Bumble!" zeide mijnheer Bumble
ernstig. -

„Wel!" vroeg de dame. -

„Wees toch zoo goed en kijk mij eens aan,"
zeide Bumble, zijne oogen op haar vestigende. —
(„Indien zij zulk een blik uithoudt," dacht hij

bij zich zelven, „dan houdt zij alles uit. Deze
blik mist nooit zijne uitwerking bij de armen;
wanneer hij op haar niets vermag, is het. uit met
mijn gezag.")

Of nu eene geringe uitzetting van de oogen

genoegzaam is om armen schrik aan te jagen
die, niet al te overvloedig voedsel ontvangende,
niet zeer veel kracht bezitten, dan wel of juf-

frouw Bumble bijzonder bestand was tegen ade-
laarsblikken, is onzeker. Dit is echter zeker dat
de armmoeder door mijnheer Bumble's blik niet

in 't minst uit het veld werd geslagen maar hem
integendeel met veel minachting behandelde, en
zelfs een schaterend gelag aanhief, dat ook wer-
kelijk, van harte gemeend scheen te zijn.

Toen mijnheer Bumble dit onverwacht geluid
hoorde, zag hij er eerst zeer ongeloovig en ver-

volgens verbaasd uit. Eindelijk verzonk hij weer
in zijn vorigen toestand, en ontwaakte daaruit
niet dan nadat hij weer de stem zijner weder-
helft hoorde.

„Zult gij daar den geheelen dag zitten snor-
ken?" vroeg juffrouw Bumble.

„Ik zal hier blijven zitten, zoolang het mij
goeddunkt, juffrouw," antwoordde Bumble, en
schoon ik niet snorkte, wil ik toch snorken,
geeuwen, niezen, lachen of huilen, wanneer het
mij in 't hoofd komt, want ik heb het recht

daartoe."

„Recht!" herhaalde zij op een onuitsprekelijken
toon van verachting.

„Juist, juffrouw," antwoordde Bumble. „De
man heeft het recht om te bevelen."
„En welk recht heeft de vrouw?" riep de voor-

malige weduwe van den ontslapenen Corney.
„Om te gehoorzamen," donderde Bumble. „Dat

had uw overledene, ongelukkige eerste man
je reeds moeten leeren, dan leefde hij mis-
schien nog. Het ware te wenschen, dat hij nog
leefde!"

Juffrouw Bumble, die met één oogopslag be-
greep, dat het beslissend oogenbük nu gekomen
was, en dat deze strijd om de heerschappij aan
de eene of andere zijde noodwendig de laatste

en beslissende zijn zou, had nauwelijks deze zin-

speling op wijlen haar echtgenoot gehoord, of zij

zonk op een stoel neer, schreeuwde het uit, dat
Bumble een ruwe hartvochtige man was, en
opende al hare tranensluizen.

Maar tranen waren geen dingen om den weg
naar Bumble's ziel te vinden, zijn hart was water-
dicht. Evenals waterproef-hoeden, die in den regen
altijd beter worden, werden ook zijne zenuwen
door tranen versterkt en verhard, want die tranen,

teekenen zijnde van zwakheid en gevolglijk eene
stilzwijgende erkenning zijner macht, waren hem
altijd welgevallig en welkom. Hij beschouwde
zijne vrouw met eene uitdrukking van innige
zelfvoldoening, en spoorde haar met de beleefdste

woorden aan, dat zij haar luidste deuntje maar
zou uitschreien, vermits de dokters zulk eene
tranenafleiding voor zeer gezond hielden.

„Het opent de verstopte Iongen, wascht het
gezicht* oefent de oogen, en bedaart den toorn,"

zeide Bumble; „schrei dus maar voort, vrouw-
lief!"



Terwijl hij deze koddige opmerking maakte,
nam mijnheer Bumble zijn hoed van den spijker,

zette hem tamelijk fier op één oor, als een man,
die zijn overwicht getoond heeft, stak de handen
in zijne zakken en ging langzaam naar de deur toe,

terwijl zich op zijn gelaat de grootste tevreden-

heid vertoonde.

Juffrouw Bumble had, om de waarheid te

zeggen, de proef met de tranen slechts daarom
genomen, omdat die de lichtste en gemakkelijkste
is; maar nu besloot zij een meer gevoeligen en
nadrukkelijken aanval te wagen, zooals mijnheer
Bumble weldra ondervinden zou.

Het eerste bewijs daarvan ondervond hij door
een hollen doffen slag, onmidde.lijk gevolgd door
het feit dat zijn hoed naar den anderen kant van
de kamer vloog. Daar door deze voorbereidende
aanstalten zijn hoofd ontbloot was, gaf de be-

drevene dame, terwijl zij hem met de eene hand
stevig bij de keel vasthield, met de andere eene
hagelbui van slagen en stompen op het ontbloote

hoofd, waarbij zij eene bijzondere kracht en vaar-

digheid aan den dag legde. Zij zorgde voor eene
afwisseling door hem in het gezicht te krabben
en aan het haar te trekken, en toen zij hem door
een en ander eene zoodanige straf, a's zijne mis-

daad scheen te verdienen, had toegedeeld, smeet
zij hem over een stoel, die daar gelukkig juist van
pas stond, en noodigde hem uit om nu nog eens
van zijne rechten te spreken, wanneer hij daartoe
den moed had.

„Sta op," riep juffrouw Bumble op een gebieden-
den toon, „en maak dat gij van hier komt, of ik

bega nog een wanhopige daad aan jou."

Mijnheer Bumble stond met een zeer bedrukt
gelaat op, dacht er met verwondering over na, wat
wanhopige daad dat toch wel zijn kon, zette zijn

hoed op, en keek naar de deur.

„Gaat gij?" vroeg juffrouw Bumble.

„Ja, vrouwlief, ja," antwoordde Bumble en
verhaastte zijn tred. „Ik had het zoo niet gemeend,
ik ga al

;
gij zijt ook zoo driftig, dat ik wezen-

lijk
"

Juffrouw Bumble deed in dit zelfde oogen-
b'ik een paar schreden voorwaarts, om het

vloerkarpet weer in orde te brengen, dat bij

de schermutseling van zijne plaats was geraakt;

Bumble schoot met gezwindheid de kamer uit,

zonder verder aan zijne afgebrokene zinsnede

te denken, en liet zijne vrouw in het bezit van
het slagveld.

Mijnheer Bumble was naar den regel geheel
overrompeld en geheel verslagen geworden. Hij

bezat eene sterke zucht om te snorken, schepte

behagen in kleine plagerijen, en was gevolglijk
— het is overbodig zulks te vermelden — een
lafaard. Men moet hem daarom echter niet al te

zeer verachten, want vele met ambten bekkede
personen, die in hoog aanzien staan, lijden aan
hetzelfde gebrek. Ik maak deze opmerking veel

meer ten zijnen voordeele, en om den lezer dui-

delijk te maken hoe geschikt mijnheer Bumble
voor de vervulling van een ambt was.
Doch de maat zijner vernedering was nog

niet vol. Nadat hij een gang door het huis ge-

maakt had, en voor de eerste maal op het denk-
beeld kwam, dat de armenwetten toch wezen-
lijk te hard met de armen omspringen, en dat

de mannen, die van hunne vrouwen wegloopen
en haar ten laste der gemeente laten, niet alleen

geene straf, maar zelfs eene belooning verdie-

nen, omdst zij reeds genoeg geleden hebben,
— was hij juist aan het waschhuis genaderd,
waar onderscheidene arme vrouwen bezig waren
aan de wasch van het huis en daarbij hare

tongen en longen niet minder dan hare handen
roerden.

„Hm!" zeide mijnheer Bumble, terwijl hij al

de hem aangeboren waardigheid verzamelde.
„Die wijven zullen ten minste mijn gezag eerbie-

digen. He daar! wat is dat daar voor een leven,

oude heksen!"
Met deze woorden opende mijnheer Bumble de

deur, trad met toornige blikken het waschhuis
binnen, maar veranderde eensklaps van toon en
nam een onderdanige houding aan, toen zijne

oogen onverwachts die van zijne ge.iefde weder-
helft ontmoetten.

„Beste," zeide hij 1

,
„ik wist niet dat gij hier

waart."

„Wist niet, dat ik hier was!" herhaalde juf-

frouw Bumble. „Wat hebt gij hier te maken?"
„Ik meende te hooren, dat zij te veel bab-

belden, om haar werk goed te kunnen doen,"

antwoordde Bumble, terwijl hij een zijdeling-

schen blik op eenige oude vrouwen wierp, die

aan de waschtobbe stonden en zich ten hoogste

verbaasden over het roode gelaat van mijnheer

den conciërge.

„Gij dacht dat zij te veel babbelden?" her-

haalde juffrouw Bumble. „Wat gaat jou dat

aan?"
„Wel, beste," — zeide Bumble onderdanig.

„Ik vraag, wat het jou aangaat?" zeide de dame
ten tweeden male.

„Het is waar, dat gij hier te bevelen hebt,

lieve vrouw," antwoordde de heer Bumble be-

schroomd, „maar ik meende, dat gij er niet

waart."

„Ik zal je iets zeggen, mijnheer Bumble," liet

de dame zich weer hooren; „wij hebben je hier

in het geheel niet noodig, maar jij steekt je

neus in zaken, die je niet aangaan, en maakt je

voor alle menschen belachelijk. Pak je weg!"
Bumble, wiens vingeren jeukten, toen hij zag,

hoe de waschvrouwen onder elkander over hem
lachten, waagde het een oogenblik te talmen.

Maar juffrouw Bumble, wier geduld weldra ten

einde was, nam een nap vol zeepsop, wees naar

de deur, en beval hem oogenblikkelijk te ver-

trekken, wanneer hij den inhoud van den nap

niet in zijn deftig gezicht wilde ontvangen.
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Wat kon Bumble doen? Hij keek neerslach-

tig rond en sloop heen, maar toen hij de deur
bereikte brak het geruisch der waschvrouwen
in een schaterend gelach uit. Dat ontbrak er

nog aan. Hij was in hare oogen vernederd, hij

had zelfs bij de armen zijn gezag verloren, hij

was van de hoogte en den glans van het bode-

schap afgedaald tot het rampzalige bewustzijn,

van onder de pantoffel eener vrouw te zuchten.

„En dat alles in den tijd van twee maan-
den!" mompelde hij, vervuld met naargeestige

gedachten. „Voor twee maanden, — ja, nog

in een stillen hoek gelegen was, en waarin zich

slechts één bezoeker bevond. Het begon juist

sterk te regenen en dit bracht zijn besluit tot

rijpheid, mijnheer Bumble trad binnen, en be-
stelde iets toen hij voorbij de toonbank kwam.
De man, die in de gelagkamer zat, was groot,

van een donker uitzicht, en droeg een mantel.
Hij scheen een vreemdeling te zijn, en te oor-
deelen naar de vermoeidheid, die uit zijne ge-
laatstrekken sprak, en het stof, dat zijne kleede-

ren bedekte, moest hij een langen weg hebben
afgelegd. Hij zag mijnheer Bumble van ter zijde

„WEINIGE, SLECHTS WEINIGE WOORDEN ZULLEN VOLDOENDE ZIJN, ROSA, ZEIDE DS
JONGELING, TERWIJL HIJ OP EEN STOEL NAAST HAAR PLAATS NAM. (blz. 123.)

voor twee maanden was ik niet alleen mijn
eigen heer en meester, maar ook meester van
al wat zich in het stedelijk armhuis bevindt,

en nu, nu!..." Het was te veel. Mijnheer Bumble
gaf den jongen, die de poort voor hem opende,
een oorveeg, en trad zonder doel de straat op.

Hij liep eerst eene straat ten einde, toen
nog eene tweede, en eene derde, totdat door
de lichaamsbeweging de eerste hevigheid van
zijne droefheid eenigszins bedaard was. Zijne

wandeling bracht hem langs menig bierhuis;

hij bleef eindelijk voor een er van staan, dat

aan, en knikte nauwelijks merkbaar met het

hoofd, toen hij Bumble's groet beantwoordde.
Mijnheer Bumble had waardigheid genoeg voor

twee, en hij dronk alzoo zijn grog en las zeer

aandachtig een nieuwsblad, zonder zich verder

met den vreemdeling in te laten.

Nu gebeurde het echter, zooals zoo dikwijls

gebeurt, wanneer menschen onder dergelijke

omstandigheden eikander ontmoeten, dat mijn-

heer Bumble nu en dan eene onweerstaanbare
neiging gevoelde, om steelswijze een blik op
den vreemdeling te werpen, maar telkens sloeg

OLIVIER TWIST. 9
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hij de oogen met eene zekere verlegenheid weer
neder, daar telkens ook de vreemdeling een
zijdelingschen b.ik op hem sloeg. Bumble's ver-

legenheid nam toe door eene zonderlinge uit-

drukking van des vreemde ings oogen, die vurig

fonkelden, doch tevens, meer dan Bumble ooit

had opgemerkt, mistrouwen en argwaan ver-

rieden, en dus bijna niet uit te staan waren.
Nadat hunne oogen elkander op die wijze her-

haalde malen ontmoet hadden, zeide de vreem-
deling eindelijk met eene ruwe en holle stem:
„Zocht gij naar mij, toen gij door het venster

naar binnen gluurdet?"
„Niet dat ik weet; gij moet dus mijnheer..."

Hier zweeg Bumble, want hij wi.de gaarne den
naam des vreemdelings weten, en hoopte, dat

deze de gaping zou aanvullen.

„Ik geloof nu, dat gij het niet gedaan hebt,"

voegde de vreemde ing er bij, en een spotach.ige

uitdrukking zweefde op zijne lippen, „anders
zoudt gij mijn naam kennen. Gij kent dien

niet, en ik raad u ook aan, er niet naar te

vragen."

„Ik wilde u niet be'eedigen, jonkman," zeide

Bumble met waardigheid.

„Dat hebt gij ook niet gedaan," antwoordde
de vreemde ing.

Op dit korle gesprek volgde wederom eene
pauze, die eindelijk opnieuw voor den vreem-
deling werd afgebroken.

„Heb ik u niet reeds meer gezien?" vroeg
hij; „maar gij waart toen anders gekleed, en
het was ook slechts in het voorbijgaan op de
straat; toch herken ik u. Gij waart hier eertijds

bode, niet?"

„Dat was ik," antwoordde Bumble verwonderd,
„gemeente-bode."

„Juist," zeide de ander, met het hoofd knik-

kende, „in die hoedanigheid zag ik u. Wat zijt

gij nu?"
„Conciërge in het arrnhuïs," antwoordde Bum-

ble langzaam en met nadruk, om aan alle vertrou-

welijkheid, die den vreemde.ing zich we licht zou
willen veroorloven, op eenmaal den pas af te

snijden, „Conciërge in het armhuis, jonkman."
„En gij hebt nog altijd een open oog voor uw

voordeel als gij altijd hadt, vooronderstel ik?"
vervolgde de vreemdeling, terwijl hij Bumble
strak in de oogen keek, toen deze ze met ver-

wondering over de gedane vraag opsloeg. „Ant-

woord mij openhartig man. Ik ken u zeer goed,

zooals gij ziet."

„Ik ben van meening, dat een getrouwd man,"
antwoordde Bumble, terwijl hij de hand boven
de oogen hield, en den vreemdeling van top

tot teen beschouwde, „evenmin een geldstuk,

dat hij pp eene eerlijke wijze verdienen kan,

versmaden moet, als iemand die niet getrouwd
is. De stedelijke ambtenaren worden niet zoo
ruim betaald, dat zij een klein buitenkansje

zouden moeten van de hand wijzen."

De vreemdeling glimlachte, knikte, a'sof hij

zeggen wilde, dat hij zich in zijn man niet ver-

gist had, en schelde.

„Nog een glas," zeide hij, terwijl hij den
waard het ledige glas van Bumble toereikte.

„Maar sterk en heet, want daar houdt gij van,

niet waar?"
„Niet al te sterk," antwoordde Bumble met

een behaaglijk kuchje.

„Gij weet wat dat zeggen wil, kastelein," zeide

de vreemde ing droogweg.
De waard glimlachte, verdween en kwam

spoedig terug met een dampend glas, waarvan
de eerste teug mijnheer Bumble het water in de

oogen deed komen.
„Luister nu," zeide de vreemdeling, nadat hij

de deur en het raam gesloten had: „ik bert

heden hier alleen met het doel gekomen, om u
op te zoeken, en door een toeval, zooals de duivel

dat aan zijne vrienden wel eens meer schenkt,

zag ik u juist hier binnentreden, toen ik mij

in gedachten met u bezig hield. Ik heb eenige

informatiën van u noodig, doch ik vraag je niet

om ze mij voor niet te geven. Steek dat voor-

loopig in den zak."

Met deze woorden schoof hij voorzkhtig een
paar souvereinen over de ta.el naar mijnheer
Bumble toe, alsof hij niet verlangde dat men
den klank van het geld zou hooren. Nadat Bum-
ble de geldstukken zorgvuldig bekeken, en ze, na

ze voor echt herkend te hebben, met zeer veel

zelfvoldoening in zijn vestzak gestoken had, ging
de vreemdeling aldus voort:

„Denk eens terug — wacht eens — den vori-

gen winter juist twaalf jaren geleden."

„Dat is lang," zeide Bumble. „Nu, goed, ik ben
er."

„Het tooneel is het armhuis."

„Goed!"
„Het is nacht."

„Ja."

„En de plaats, het Iamzalige hol, waar ellen-

dige hoeren aan schreeuwende kinderen het

leven schenken, die de stad onderhouden moet,
en dan hare schande, verdoemd, in het graf

verbergen!"

„Het Kraamvrouwenhuis vooronderstel ik,"

zede Bumble, niet geheel en al de opgewondene
beschrijving van den vreemdeling volgende.

„Ja," antwoordde deze. „Daar kwam een jon-

gen ter wereld."

„Daar zijn zeer vele jongens gekomen," merkte
Bumble aan met een bedenkelijk hoofdschudden.
„De pest hale het jong gebroed!" riep de

vreemdeling ongeduldig uit; „ik spreek maar
van een tammen jongen, met een gedicht van
melk en water, die hier bij een kistenmaker
als leerjongen is geweest (ik wou, dat hij er zijne

eigene kist gemaakt en zijn eigen lichaam er

in vastgeschroefd had), en die later, zooals men
vermoedde, naar Londen vluchtte."



„O, gij' bedoelt Olivier — den jongen Twist?"
zeide Bumb!e. „Ik herinner mij hem zeer goed.
Er was geen verstokter jonge booswicht..."
„Van hem wil ik niets hooren; ik heb meer

dan genoeg van hem gehoord," dus stremde de
vreemdeling Bumble's woordenvloed, waarin deze
wilde uitweiden, over O.ivier's deugden, „maar van
eene vrouw, van eene heks, die zijne moeder heeft
opgepast. Waar is die?"
„Waar die is?" antwoordde Bumble, die door

den grog geestig werd, „dat zou moeilijk te

zeggen zijn. Bakerdiensten komen daar niet voor,
waar zij is, en ik denk dat zij dus waarschijnlijk
thans zonder dienst zal wezen."
„Wat bedoelt gij daarmede?" vroeg de vreem-

deling ernstig.

„Dat zij in den verloopen winter gestorven
is," antwoordde Bumble.
De man zag hem strak aan, toen hij dit ant-

woord vernomen had, en schoon hij zijne blik-

ken lang op Bumb'.e gevestigd hield, werden zij

echter langzamerhand flauwer en hij scheen in

diep gepeins verzonken te zijn. Gedurende eeni-

gen tijd kon men niet zien of het ontvangen
bericht hem verblijdde of te leur stelde; einde-
lijk scheen hij echter vrijer adem te halen, zeide,

dat het niet veel te beduiden had, en stond op
als wilde hij vertrekken.

Bumble was sluw genoeg om terstond te

begrijpen, dat hier eene ge egenheid was, om
een geheim, dat zijne wederhe.ft bezat, met voor-
deel aan den man te brengen. Hij herinnerde
zich den nacht zeer goed, waarin de oude Sara
stierf, want de gebeurtenissen, toen voorgevallen,
hadden hem wel reden gegeven om ze zich goed
te herinneren, want hij had toen zijne hand aan
juffrouw Corney aangeboden; en schoon de dame
hem nooit iets had geopenbaard van hetgeen zij

in dien nacht eigenlijk te weten was gekomen,
had hij er echter genoeg van gehoord om er het

besluit uit te kunnen opmaken, dat het betrek-

king had op een geheim, 't we.k dagteekende van
den tijd, toen de oude Sara de jonge moeder van
Olivier oppaste. Met een geheimzinnig gelaat

deelde hij derhalve den vreemdeling mede, dat
eene vrouw zich met de oude oppasster, eenige
oogenblikken voor haar dood, had onderhouden,
en dat hij reden had te gelooven, dat die vrouw
de onderwerpelijke zaak wel eenigszins zou kun-
nen ophelderen.

„Hoe kan ik haar spreken?" vroeg de vreem-
deling onbedachtzaam, en verried daardoor, dat
zijne bekommernissen, welke die ook mochten
geweest zijn, door dit bericht weer opgewekt
waren geworden.

„Slechts door mij," antwoordde Bumble.
„Wanneer?" vroeg de vreemde.ing haastig.

„Morgen."
„'s Avonds om negen uur," zeide de vreem-

deling, terwijl hij een stuk papier nam en een
onduidelijk adres „aan het water" opschreef

met letters, die zijne gejaagdheid verrieden.
„Breng mij morgenavond om negen uur de vrouw
daar. Ik behoef u niet aan te bevelen voorzich-
tig te zijn, want het is in uw eigen belang."
Na deze woorden stond hij op, betaalde het

gelag en herhaalde nog eens met nadruk het
afgesproken uur.

Bumble las het adres en zag, dat er geen
naam op geschreven stond. Ver kon de vreem-
deling nog niet gegaan zijn, en hij ijlde hem
achterna.

„Wat wilt ge ?" vroeg de man, terwijl hij zich

schielijk omkeerde, toen Bumble hem aan den
arm trok. „Mij volgen?"
„Nog ééne vraag slechts," zeide Bumble ter-

wijl hij op het adres wees. „Naar welken naam
moet ik vragen?"
„Monks!" antwoordde de man, en vervolgde

haastig zijn weg.

XXXVIII.

WAT ER TUSSCHEN MIJNHEER EN JUFFROUW
BUMBLE EN MIJNHEER MONKS VOORVIEL.

Het was eene zwoele, drukkende, donkere
zomeravond, en de wolken, die den geheelen dag
zich dreigend aan de lucht vertoond hadden, pak-
ten zich tot eene dikke, zwarte massa te zamen,
en er vielen reeds enkele zware regendroppels,
die een hevig onweder schenen aan te kondigen,
toen mijnheer en juffrouw Bumble de hoofdstraat
der stad verlieten en hunne schreden richtten

naar eene afgelegene buurt van verspreide en
vervallen huisjes die op een afstand van ongeveer
een half uur in eene ongezonde moerassige streek
aan de rivier gelegen was.

Beiden hadden zich in oude versleten klee-

deren gehuld, misschien met het dubbele doel,

om hen tegen den regen te beschutten, en te

beletten, dat zij herkend werden. De man droeg
eene lantaren, die echter nog geen licht ver-

spreidde, en liep eenige schreden voor zijne vrouw
uit, alsof hij, daar het zeer morsig was aan zijne

vrouw het voordeel verschaffen wilde, om in zijne

breede voetstappen te kunnen treden. Onder een
diep stilzwijgen zetten zij hun weg voort; nu en
dan temperde mijnheer Bumble de snelheid van
zijn gang, en keerde zich eens om, ten einde zich

er van te vergewissen, dat zijne echtgenoote hem
werkelijk volgde. Wanneer hij bevond, dat zij hem
dicht op de hielen volgde, verhaastte hij weer
zijne schreden.

De plaats hunner bestemming bezat eene twij-

felachtige vermaardheid, want zij was sedert

lang bekend als de schuilplaats van de gemeenste
en diepst gezonkene gauwdieven, die voorname-
lijk van diefstal en misdaad leefden, schoon zij



zich den schijn gaven, dat zij door werken hun
brood verdienden. Het was een verzameing van

hutten, deels van klei, deels van oud wormstekig

scheepshout opgetrokken, zonder eenigen schijn

van regelmaat, doch meestal op geringen afstand

van de rivier. Eenige weinige lekke booten waren
op het droge getrokken, en vastgemaakt aan eene

kleine steenen schuring, die de rivier omzoomde.
Hier en daar lagen een riem en eene rol touw,

die schenen aan te duiden, dat de bewoners dezer

plaats het een of ander beroep op de rivier

dreven; maar een b'.ik op de verspreide en meestal

onbruikbare voorwerpen moest den voorbijgan-

ger wel de overtuiging schenken, dat ze daar

slechts voor den schijn lagen en niet tot wer-

kelijk gebruik dienden.

Midden in deze groep van hutten en vlak aan

den oever der rivier, waar de bovenste verdie-

pingen overheen hingen, stond een groot gebouw,
dat eertijds eene of andere fabriek scheen ge-

weest te zijn en waarschijnlijk aan de bewoners

der omliggende hutten werk verschaft had. Maar
het was reeds sedert lang verlaten en vervallen.

De rotten, de wormen en de uitwerking van

het vocht hadden de palen, waarop het rustte,

doorknaagd en vernield, en reeds was een niet

onaanzienlijk gedeelte des gebouws in het water

gestort, terwijl het wankelende, over den don-

keren stroom heen hangende gedeelte slechts op
eene gunstige gelegenheid scheen te wachten,

om hetzelfde lot te ondergaan en naar beneden

te storten.

Voor dit vervallen gebouw bleef het waardige

paar staan, toen de eerste donderslag in de lucht

ratelde en de regen met geweld naar beneden

begon te stroomen.

„Hier ergens moet het zijn," zeide Bumble,

terwijl hij op een stukje papier keek, dat hij in

de hand hield.

„Hola!" riep een stem van boven.

De stem volgende, keek Bumble naar boven
en zag een man, die uit een venster van de

tweede verdieping zijn hoofd stak.

„Wacht eene minuut," zeide de stem, „ik

zal ©ogenblikkelijk bij u zijn;" met deze woor-

den verdween het hoofd, en het venster werd
gesloten.

„Is dat de man?" vroeg Bumble's lieftallige

gade.

Bumble knikte bevestigend.

„Onthoud dan, wat ik u zeg," zeide de arm-

moeder: „spreek zoo weinig mogelijk, anders

verraadt gij ons terstond."

Bumble, die het gebouw met een naargees-

tigen blik opgenomen had, wijde hoogst waar-

schijnlijk juist eenigen twijfel opperen, of het

wel geraden was, een stap verder- in de geheele

zaak te doen, toen hij daarin verhinderd werd
door de verschijning van Monks, die eene kleine

deur, waar zij voor stonden, opende, en hun een

wenk gaf om binnen te treden.

„Komt binnen!" zeide hij' ongeduldig en stamp-

voetende, „laat mij niet eeuwig wachten."

De vrouw, die eerst geaarzeld had, trad thans,

zonder eene nadere uitnoodiging af te wachten,

binnen, en Bumble, die zich schaamde of bevreesd

was om achter te blijven, volgde, hoewel blijk-

baar met zeer veel tegenzin, en geheel en al

zonder die merkwaardige deftigheid, welke an-

ders zijm hoofdkenmerk was.

„Wat duivel staat gij daar toch in den regen

te wachten?" zeide Monks, terwijl hij zich om-
keerde, tot Bumble, nadat hij de deur weer

achter hen toegegrendeid had.

„Wij — wij koelden ons een weinigje af,"

stotterde Bumble, terwijl hij angstig rondkeek.

„U afkoelen!" riep Monks uit. „Al de regen,

die tot heden ten dage gevallen is en tot aan

het eind der wereld nog vallen zal, kan het helle-

vuur niet uitblusschen, dat een mensch in zich

dragen kan. Oij zult zoo licht niet afgekoeld

worden, of meent ge van wel?"
Na deze aangename ontvangst wendde zich

Monks driftig naar de vrouw en vestigde zijn

doordringenden blik op haar, zoodat zelfs juf-

frouw Bumble, die, zooa's men weet, voor geen

klein geruchtje vervaard was, hare oogen moest

nederslaan.

„Is dat de vrouw?" vroeg Monks.
„Hm! dat is de vrouw," antwoordde Bumble,

indachtig aan de waarschuwing zijner echtge-

noote.

„Oij denkt wellicht, dat vrouwen geen ge-

heim kunnen bewaren?" zeide de armmoeder,

terwijl zij de onderzoekende oogen van Monks
weer ontmoette.

„Een geheim bewaren zij zoo lang het haar

mogelijk is, dat weet ik," antwoordde Monks met

verachting.

„En dat is?" vroeg de dame op denzelfden

toon.

„Het verlies van haar goeden naam," ant-

woordde Monks; „ook geloof ik, dat eene vrouw,

die een geheim weet, dat haar aan den wurg-

paal of in het tuchthuis brengen kan, niets

daarvan openbaart. Hebt gij mij begrepen, juf-

frouw?"
„Neen," antwoordde zij, terwijl zij kleurde.

„Natuurlijk niet," zeide Monks spottend; „hoe

zoudt gij ook?" Hij zag daarbij zijn beide gasten

met een half hoonenden, half kwaadaardigen bik
aan, wenkte opnieuw om hem te volgen, trad

door de groote maar lage kamer waarin zij zich

bevonden, en wilde juist eene steile trap, of

liever, eene ladder opstijgen, toen een flikkerende

bliksemstraal door de opening schoot, en waarop
een donderslag volgde, dié het gebouw tot in zijne

grondvesten deed schudden.

„Hoort!" riep hij, terwijl hij terugdeinsde,

„hoort het rollen en kraken, alsof het door

duizend holen galmde, waar de duivels zich vol

schrik verbergen. „Ik haat dat geluid!"



Hij zweeg eenige oogenbükken, nam toen plot-

seling zijne handen van zijn aangezicht weg,
en Bumble zag, tot zijne onbeschrijfelijke ver-

bazing, dat hij geheel ontsteld en zoo bleek als

een lijk was.

„Zulke aanvallen heb ik meer," zeide Monks,
toen hij Bumble's schrik merkte, „en het onweer
veroorzaakt ze meestal. Bekommer je daar niet

over, het is voor ditmaal weer voorbij."

Terwijl hij dit zeide, steeg hij de ladder op,

sloot haastig de vensters van de kamer, waar hij

hen bracht, en trok eene lamp meer naar beneden
welke aan het einde van een strik hing en een
mat schijnsel wierp op eene oude tafel en drie

stoelen, welke er naast stonden.

„Nu," zeide Monks, toen zij alle drie plaats

genomen hadden, „hoe spoediger wij tot onze
zaak komen, hoe beter voor allen. Weet de vrouw
waarover wij handelen móeten?"
Deze vraag was tot Bumble gericht, maar

zijne vrouw kwam hem met het antwoord voor,

en zeide, dat zij van alles onderricht was.

„Had hij gelijk, toen hij zeide, dat gij bij de
oude heks waart, in den nacht toen zij stierf,

en dat zij iets heeft geopenbaard — ?"

„Betreffende de moeder van den knaap, dien

gij genoemd hebt," antwoordde de juffrouw nog
voordat hij geëindigd had. „Ja."
„De eerste vraag is: welke bekentenis heeft

zij je afgelegd?" zeide Monks.
„Dat is de tweede vraag," antwoordde de juf-

frouw zeer bedaard; „de eerste is: wat is de
mededeeling wel waard ?"

„Wie duivel kan dit zeggen, wanneer men ze

niet kent," zeide Monks.
„Niemand beter dan gij," antwoordde juffrouw

Bumble, wie het niet aan geslepenheid ont-

brak, zooals haar jukgenoot overvloediglijk be-

tuigen kon.

„Hm!" zeide Monks veelbeteekenend en met
een uitvorschende blik, „er moet geld mede ver-

diend worden, niet?"

„Misschien," was het bedaarde antwoord.

„Er werd haar iets afgenomen .-?" vroeg

Monks, „iets, dat zij bij zich droeg, iets dat

„Ik heb genoeg gehoord," viel juffrouw Bumble
hem in de rede, „om overtuigd te zijn, dat gij

de man zijt, met wien ik spreken moet."

Bumble, aan wien zijne wederhelft niet meer
van het geheim had medegedeeld, dan hij van
het begin af daarvan geweten had, luisterde naar

deze samenspraak met uitgestrekten hals en wijd

geopende oogen, en verborg de verwondering
niet, waarmede hij zijne blikken nu eens op zijne

vrouw en dan eens op Monks vestigde. Zijne ver-

bazing steeg ten top, toen de laatste vroeg, welke
som zij voor de mededeeling van het geheim
vroeg.

„Hoeveel is je die waard?" vroeg zij even
bedaard als te voren.

„Misschien niets, misschien twintig pond,"

antwoordde Monks; „verklaar je, opdat ik hef
zelf beoordeelen kan."
„Leg nog vijf pond bij de som, die gij ge-

noemd hebt, geef mij vijf en twintig pond in

goud," zeide juffrouw Bumble, „en ik zal je alles

zeggen wat ik weet, maar eer niet!"

„Vijf en twintig pond!" riep Monks, en deinsde
terug.

„Ik heb zoo duidelijk gesproken als ik kon,"
antwoordde juffrouw Bumble, „en het is niet

te veel."

„Niets te veel voor een armzalig geheim, dat
wellicht niets beteekent, wanneer het gezegd is!"

riep Monks ongeduldig uit, „en dat sedert twaalf

jaren en nog langer dood gelegen heeft!"

„Zulke dingen bederven niet, maar nemen dik-

wijls, evenals goede wijn, met den tijd in waarde
toe," antwoordde zij, nog altijd met die bedaarde
onverschilligheid, welke zij tot hiertoe in acht

genomen had.

„En wat dan, wanneer ik het geld voor niets

gegeven heb?" vroeg Monks aarzelend.

„Gij kunt het gemakkelijk terugnemen," ant-

woordde zij, „want ik ben slechts eene vrouw,
alleen hier, en zonder bescherming."
„Noch alleen, noch zonder bescherming, vrouw-

lief," zeide Bumble op een van angst bevenden
toon, „ik ben immers hier; en buitendien,"
voegde hij er bij, terwijl zijne tanden klapper-

den toen hij sprak, „is mijnheer Monks al te

veel gentleman, dan dat hij geweld tegen ons
zou gebruiken. Mijnheer Monks weet, dat ik niet

jong meer ben, maar hij zal ook gehoord hebben
— ik twijfel er niet aan — hij heeft gehoord,
dat ik een zeer moedig ambtenaar ben en veel

kracht bezit, wanneer mijne gramschap wordt
opgewekt. Ik behoef maar een weinig in vuur
gebracht te worden."

Terwijl Bumble deze woorden sprak, stelde

hij zich aan, als wilde hij met groote onver-
schrokkenheid en moed zijne lantaren opnemen,
en bewees, door den angst, die op zijn gelaat te

lezen was, dat hij werkelijk — en niet weinig
— in vuur gebracht moest worden, alvorens hij

in staat zou zijn, eene vijandelijke houding aan
te nemen, al ware het dan ook slechts tegen
armen.

„Oij zijt een gek!" zeide juffrouw Bumble, „en
zoudt beter doen met je mond te houden."

„Hij zou beter gedaan hebben, zich de tong
uit de keel te rukken, alvorens hier te komen,
wanneer hij niet zachter spreken kan," zeide

Monks met een grimmigen blik. „Dat is dus je

man?"
„Hij mijn man!" grinnikte de armmoeder, en

ontweek daardoor een antwoord.
„Ik dacht het al terstond toen gij binnen-

kwaamt," antwoordde Monks, wien de kwaad-
aardige blik niet ontsnapte, dien de vrouw op
haar echtgenoot wierp toen zij sprak. „Des te

beter; ik heb veel liever met twee menschen



te doen, wanneer ik zie, dat beiden slechts één

wil hebben. Het is mij ernst — kijk hier."

Hij stak de hand in zijn zak, nam er een linnen

zakje uit, telde vijf en twintig goudstukken op
de tafel en schoof ze naar de vrouw toe.

„Nu," zeide hij, „strijk ze op, en wanneer de
vervloekte donderslag voorbij is, dien ik gevoel

dat op het oogenblik boven dit huis zal losbar-

sten, kunt gij uwe geschiedenis beginnen."

Nadat het ratelen van den donder, die alles

boven hun hoofd dreigde te verpletteren, voorbij

was, richtte Monks zijn hoofd van de tafel weer
op, boog zich voorover om te luisteren naar

hetgeen de vrouw verhalen zou. De drie gezich-

ten raakten elkander bijna aan, toen de twee
mannen uit nieuwsgierigheid, om het geheim
te hooren, zich over de tafel heen bogen, en de
armmoeder insgelijks voorover neijde, opdat men
hare zacht gef.uislerde woorden zou kunnen ver-

staan. De flauwe lichtstralen der lamp, welke

rechtstandig op hen nedervielen, vermeerderden
de bleekheid en de angstige uitdrukking hunner
gelaatstrekken, welke overigens, door de zwart-

ste duisternis omgeven, er in den hoogsten graad

spookachtig uitzagen.

„Toen de vrouw, die wij de oude Sally noem-
den, stierf," aldus begon juffrouw Bumble, „was
ik met haar alleen."

„Was er niemand anders tegenwoordig?" vroeg
Monks op denzelfden Luisterenden toon, „geen
zieke, geen krankzinnige in een ander bed!

Niemand, die hooren, of met eenige mogelijkheid

iets verstaan kon ?"

„Geen levende ziel," antwoordde de juffrouw,

„wij waren alleen; ik stond alleen naast de

oude, toen zij met den dood worstelde."

„Goed," zeide Monks, haar met gespannen
oplettendheid aanziende; „verder."

„Zij sprak van een jong meisje," vervolgde

de armmoeder, „die voor eenige jaren een kind

ter wereld had gebracht, niet alleen in dezelfde

kamer, maar in hetzelfde bed, waarin zij thans

lag."

„Nu?" vroeg Monks met bevende lippen, en

over zijne schouders ziende. „Duivels, wat zal

dat nog worden?"
„Het kind was dezelfde knaap wiens naam

gij gisteren aan hem genoemd hebt," zeide de
juffrouw, terwijl zij onverschillig met het hoofd

naar haar man knikte
;
„de oude, die dt moeder

oppaste, had deze bestolen."

„Toen zij nog leefde?" vroeg Monks.
„Neen, toen zij dood was," vervolgde de juf-

frouw, terwijl haar eene rilling overviel. „Zij

nam van het lijk, toen dit nog nauwelijks een

lijk was, iets, hetwelk de moeder haar met haar

laatsten ademtocht gesmeekt had, in het belang

van haar kind zorgvuldig te bewaren."

„Zij verkocht het?" vroeg Monks gretig. „Ver-

kocht zij het? — waar? — wanneer? — aan wien?
— hoelang geleden?"

„Toen zij mij dit met groote inspanning zeide,"

vervolgde de vrouw, „zonk zij achterover en
stierf."

„Zonder meer te zeggen?" vroeg Monks op
een toon, die nog wel zacht was, maar toch

de grootste woede 'verried. „Het is een leugen!

Ik Iaat mij niet voor den gek houden. Zij zeide

nog meer — ik ruk je beiden het hart uit het

lijf, wanneer gij niet zegt wat het was."

„Zij zeide geen woord meer," zeide juffrouw

Bumble, naar allen schijn (en daarin geheel het

tegenovergestelde van den sidderenden Bumble)
niet in het minst verschrikt door de gramschap
van den vreemdeling, „maar zij greep mij met
hare eene hand met geweld bij mijn kleed,

en toen ik zag, dat zij dood was, en de hand
losmaakte, vond ik, dat zij een morsig stuk

papier daarin hield."

„En dat bevatte — ?" vroeg Monks, terwijl hij

zijn hals weer uitstrekte.

„Niets," antwoordde de vrouw, „het was een

lommerdbriefje."

„Waarvan?" vroeg Monks.
„Ik zal het je zeggen. Ik geloof, dat zij het

geroofde eenigen tijd heeft wiJen bewaren, om
het misschien beter aan den man te brengen;
dat zij het vervolgens verpand, en gedurig zoo-

veel geld bijeengebracht heeft, als noodig was
om van jaar tot jaar den intrest aan den lom-
merd te betalen, zoodat het pand niet verkocht

werd, en wanneer er onderzoek naar gedaan
werd, het ten allen tijde weer ingelost kon
worden. Dit gebeurde echter niet; zooals ik u

zeide, zij stierf met het versleten lommerdbriefje

in de hand. De termijn zou twee dagen daarna
weer verstrijken; het kwam mij voor, dat er

mettertijd wel iets mee te verdienen was, en ik

loste het pand in."

„Waar is het nu?" vroeg Monk haastig.

„Hier!" antwoordde de vrouw, en wierp, alsof

zij blij was er van verlost te zijn, een leeren

zakje op de tafel, dat Monks schielijk greep en

met sidderende hand opende. Het zakje bevatte

een gouden medaillon met twee haarlokken, en

een eenvoudigen gouden trouwring.

„Op de binnenzijde is de naam „Anges" ge-

graveerd," voegde de vrouw er bij; „daarop
volgt eene ledige plaats, waarschijnlijk voor den
familienaam, en eindelijk volgt een datum, on-

geveer een jaar voor de geboorte van het kind.

Dat is alles wat ik er van weet."

„Is dat alles?" vroeg Monks, nadat hij het

zakje zorgvuldig onderzocht, bekeken en omge-
keerd had.

„Alles!" antwoordde de vrouw.

Bumble loosde een diepen zucht, alsof hij blij

was, dat de zaak nu was afgeloopen en de vijf en

twintig goudstukken niet teruggevorderd wer-

den. Ook vatte hij nu weer moed genoeg, om het

angstzweet, dat gedurende het gehee e gesprek

langs zijn neus geloopen had, af te wisschen.
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„Ik weet niets meer van de zaak af, dan

hetgeen ik gissen kon," zeide de vrouw, ter-

wijl zij zich na eenige oogenblikken tot Monks
wendde, en ik wil er ook niets verder van

weten, dat is veiliger. Mag ik u echter twee

vragen doen ?"

„Dat is u geoorloofd," antwoordde Monks
eenigszins verwonderd, „maar of ik antwoorden

zal of niet, is eene andere vraag."

„Dat is dus de derde," merkte Bumble aan, die

zich door eene scherts moed wilde inboezemen.

„Is dat het, wat gij van mij hooptet te zullen

erlangen?" vroeg de vrouw.

„Dat is het," antwoordde Monks. — „De an-

dere vraag?"
„Wat wilt gij er mee doen? Kan het ooit als

bewijsstuk tegen mij dienen?"

„Nooit," antwoordde Monks, „en ook niet tegen

mij. Ziehier, maar beweeg je geen stap voor-

waarts, of je leven is geen bies meer waard."

Met deze woorden schoof hij de tafel ter zijde,

greep een ijzeren ring in den vloer, en trok een

groot valluik op dat zich vlak voor Bumble's

voeten opende, zoodat deze met onstuimige drilt

eenige schreden achteruitstoof.

„Ziet naar beneden," vervolgde Monks, terwijl

hij de lamp naar beneden in den afgrond trok;

„maar hebt geen vrees voor mij, want ik zou

je immers beiden zeer gemakkelijk naar beneden

hebben kunnen laten vallen, wanneer zulks mijn

voornemen ware geweest."

Hierdoor gerustgesteld, ging de armmoeder
aan den rand der opening staan, en zelfs mijn-

heer Bumble dreef de nieuwsgierigheid zoo ver

om haar voorbeeld te volgen. Het donkere water

door den overvloe-igen regen gezwollen, ruischte

beneden snel voorbij, en elk ander geluid werd
door het bruisen en klotsen tegen de groene

en slijkerige palen verdoofd. Daar beneden was
vroeger een watermolen geweest, en de vloed,

die om de weinige nog overig geblevene rottende

palen en stukken van den molen schuimde en

woelde, scheen met vernieuwde kracht verder

voort te snellen, wanneer hij de hinderpalen te

boven gekomen was, die hem vergeefs trachtten

tegen te houden.

„Waar zou morgen de man zijn, dien men
hier inwierp?" vroeg Monks, terwijl hij de lamp

in het donkere gat heen en weer liet slingeren.

„Twaalf mijlen verder benedenwaarts in de

rivier en bovendien verpletterd," antwoordde

Bumble, bij dat denkbeeld terugspringende.

Monks nam het zakje van zijne borst, waar

hij het verborgen had, bond het aan een stuk

lood, dat misschien vroeger aan een takel vast-

gezeten had en thans op den vloer lag, en liet

het door de opening in den stroom vallen. Nau-

welijks hoorbaar plofte het in de diepte en was
verdwenen.

Alle drie zagen elkander aan en schenen

vrijer adem te halen.

„Ziedaar," zeide Monks, terwijl hij het valluik

weer liet zakken. „Indien al de zee, zooals vele

boeken vertellen, hare dooden teruggeelt,; zoo!

zal zij toch het goud en zi ver, en ook deze

vodden wel behouden. Nu hebben wij elkander

niets meer te zeggen en kunnen ons pret.ig

gezelschap opbreken." _

„Goddank," zeide Bumble met een verlicht hart.

„Zult gij je mond houden ?" vroeg Monks
met een dreigenden blik. „Omtrent je vrouw ben

ik gerust." .

„Gij kunt je op mijne stilzwijgendheid ver-

laten, jonkman," antwoordde Bumb.e, die onder

het maken van vee buigingen langzamerhand de

trap of de ladder tracht.e te bereiken.

„Het is mij, om je zelfswille, aangenaam zulks

te hooren," zeide Monks. „Steek nu je lantaren

aan en pak je zoo spoedig mogelijk weg "

Het was gelukkig dat de samenspraak hier

een einde nam, want Bumble was nog slechts

zes duim van de ladder verwijderd, en zou

hals over kop naar beneden getuimeld zijn

indien hij nog één strijkvoet achteruit gemaakt
had. Hij stak zijne lantaren bij de lamp aan,

die Monks van den strik had losgemaakt en in

de hand hield, en daalde, zonder verder een

woord te spreken, met zijne vrouw de ladder

af. Monks volgde hen nadat hij eenige oogen-

blikken op de trappen, of liever sporten, ge-

luisterd had, of zich ook iets anders liet hooren

dan het plassen van den regen daar buiten en

het bruisen van den stroom beneden.

Langzaam en voorzichtig traden zij door het

benedenste gedeelte des gebouws, want bij iedere

schaduw rilde Monks, en Bumble, die zijnen

lantaren in de hoogte hield, liep niet alleen

met de grootste voorzichtigheid, maar zelfs met
een buitengewoon lichten tred, en meende overal

valluiken te zien. De deur, waardoor zij binnen

gekomen waren, werd door Mon' s, zonder eenig

geluid te geven, ontgrendeld en geopend; met een

eenvoudig hoo dk. i ;;'e namen mijnheer Eu:nb e

en zijne vrouw afscheid van hun raadselachtigen

bekende, en traden weer buiten in den regen en

de duisternis..

Nauwelijks hadden zij zich verwijderd, of Monks,

die een onoverwinnelijken afkeer tegen de een-

zaamheid scheen te hebben, riep een jongen, die

zich hier of daar verborgen had gehouden, en

liet hem met het licht in de hand vooruitgaan.

Zij begaven zich naar de kamer welke Monks
zooeven verlaten had.

XXXIX.

ER TREDFN WEDER BKKRNDE PERSONEN OPJ

ONDERHOUD TUSSCHEN FAGIN EN MONKS.

Den volgenden avond, ongeveer twee uren

vroeger dan het tijdstip, waarop de drie waar-
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dige personen van het voorgaande hoofdstuk den

vorigen avond waren bijeengekomen, — ontwaakte

William Sikes uit eene sluimering, en slaapdron-

ken vroeg hij hoe laat het was.

De kamer, waarin Sikes deze vraag deed, was

niet dezelfde, die hij voor de onderneming van

Chertsey bewoonde, schoon zij in hetzelfde

gedeelte van de stad en niet ver van zijne vorige

woning was gelegen. Ook was deze kamer klaar-

blijkelijk niet zoo bewoonbaar als de andere,

maar klein en armoedig gemeubileerd, en werd
zij alleen verlicht door één dankvenster, terwijl zij

op een morsig steegje uitzag. Ook ontbrak het

niet aan andere teekenen, die aanduidden, dat

de waardige heer in zijne omstandigheden ver

achteruitgegaan was, want de schaarschheid van

meubelen, en het ontbreken van eenig gemak, ge-

paard met verdwijning van opgespaarde kleeren

en linnengoed, verrieden de uiterste armoede ter-

wijl de magerheid en het geheele uiterlijk van

Sikes deze verschijnselen zouden bevestigd heb-

ben, wanneer ze er mee in een noodzakelijk ver-

band hadden gestaan.

De inbreker lag in zijne overjas op zijn bed,

en zijne trekken werden door eene buitengewone
bleekheid van gelaat, eene gele pluimmuts en
den sedert eene week niet geschoren zwarten

stijven baard geenszins opgehelderd. De hond
zat voor het bed, zag nu eens met een ernsti-

gen blik zijn meester aan, spitste dan weer zijne

ooren en knorde, wanneer eenig geluid op de
straat of beneden in huis zijne opmerkzaamheid
trok. Aan het venster zat, vlijtig een oud buis

van den roover verstellende, eene jonge vrouw,
die door nachtwaken en ontbering zoo bleek en

afgevallen was, dat men in haar niet zoo spoedig

dezelfde Nancy, die reeds eene rol in deze ge-

schiedenis gespeeld heeft, zou herkend hebben,

zoo niet hare stem, waarmede zij Sikes' vraag

beantwoordde, dezelfde gebleven was.

„Niet veel over zeven ure," antwoordde het

meisje. „Hoe gevoelt gij u nu, Bill?"

„Slap als water," antwoordde Sikes, deze

woorden met een vervloeking van zijne oogen
en zijn geheele lichaam bevestigende. „Kom hier,

geef mij de hand, en laat mij van dat satansche

bed opstaan."

Ziekte had het humeur van Sikes niet ver-

zacht, want terwijl het meisje hem hielp op-

staan en naar een stoel geleidde, vloekte hij

meer dan eens om hare onhandigheid, en sloeg

haar.

„Huilt gij?" vroeg Sikes. „Kom, sta daar niet

zoo te snotteren; wanneer gij anders niet doen

kunt, pak je dan hoe eer zoo liever weg. Be-

grepen?"
„Ik begrijp je," antwoordde het meisje, ter-

wijl zij haar gelaat afwendde en moeite deed

om te lachen. „Wat is je nu weer in het hoofd

gekomen?"
„Aha! je schijnt je te hebben bedacht!" grauw-

de Sikes, terwijl hij den traan zag, die in hare

oogen trilde. „Des te beter voor je."

„Gij zijt dezen avond hard en ruw tegen mij

geweest, Bill," zeide het meisje, terwijl zij hare

hand op zijn schouder legde.

„Hoe zoo?"
„Zoovele nachten!" vervolgde het meisje met

vrouwelijke tederheid, waardoor zelfs hare stem

een zachten toon aannam, „zoovele nachten heb
ik geduld met je gehad, heb ik je opgepast en
verpleegd als een kind, en voor de eerste maal
zie ik je weer zoo goed als hersteld. Gij zoudt mij

niet zoo behandeld hebben als gij daar even
deedt, zoo gij daaraan gedacht hadt, niet waar?
Zeg, gij zoudt het niet gedaan hebben?"
„Nu ja dan, zou het niet gedaan hebben,"

antwoordde Sikes. „Maar verdoemd! daar begint

de meid alweer te huilen?"

„Het is niets," antwoordde het meisje, ter-

wijl zij op een stoel neerviel. „Doe alsof gij het

niet zaagt, het zal spoedig overgaan."

„Wat zal overgaan?" vroeg Sikes met eene

woeste stem. „Wat zijn dat weer voor malle

kuren? sta op en begin mij die grillen niet weer."

Op eiken anderen tijd zou deze aanmaning
en de toon, waarop zij werd uitgesproken, het

gewenschte gevolg hebben gehad, maar thans

was het meisje werkelijk zwak en uitgeput, haar

hoofd zonk achterover tegen de leuning van den
stoel en zij viel in onmacht, voordat Sikes den
gewonen stroom van vloeken kon uitbraken,

waarmede hij bij zulke gelegenheden zijne be-

dreigingen doorspekte. Daar hij nu niet recht

wist, wat in dit ongewone geval te doen, omdat
de toevallen van Nancy gewoonlijk van die hevige

soort waren, waar de patiënt zich meestal zelf, en
zonder verderen bijstand doorheen worstelt, raas-

de Sikes eerst eene poos, en toen hij zag, dat dit

niet hielp, riep hij om hulp.

„Wat is hier te doen?" vroeg de jood Fagin
die juist zijn hoofd binnen de deur stak.

„Kunt gij de deerne niet een handje helpen?"
vroeg Sikes ongeduldig; „sta mij daar niet zoo
aan te gapen, en te grinniken."

Met een uitroep van verwondering, ijlde Fagin
naar het meisje, om haar te helpen, terwijl

John Dawkins, (anders gezegd de „Geslepen
Draaier") die na zijn achtbaren vriend en be-

schermer binnengetreden was, haastig een pakje,

dat hij gedragen had, op den grond legde, aan

Charley Bates, die hem op den voet volgde, eene

flesch uit de hand rukte, deze in een oogenblik

door middel zijner tanden ontkurkte, en aan de

bewustelooze Nancy een gedeelte van den inhoud

in den mond goot, nadat hij echter zelf eens ge-

proefd had ten einde zich er van te vergewissen

dat er geen misverstand bestond.

„Blaas haar wat frissche lucht in 't gezicht

met den blaasbalg, Charley," zeide Dawkins, „en

wrijf gij haar de handen, Fagin, terwijl Sikes

haar de 'rokken moet losmaken."
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De vereenigde pogingen, welke met grooten
ijver werden in het werk gesteld, voornamelijk
dat gedeelte, 't welk aan Charley Bates was op-
gedragen, en waarin deze een bijzonder behagen
schepte, hadden spoedig het gewenschte gevolg.

Het meisje kwam langzamerhand bij, waggelde
naar een stoel, die bij het bed stond, verborg
haar gelaat in het kussen, en liet alzoo Sikes met
de nieuw aangekomenen zoo goed als alleen.

„Wel, wat tegenwind heeft je herwaarts ge-

dreven?" vroeg Sikes.

„Geen tegenwind, waarde vriend," antwoordde
de jood, „want tegenwinden brengen niemand
iets goeds, en ik heb iets goeds medegebracht,
dat je niet ongevallig zal zijn. „Draaier", maak

smelten en men ze niet behoeft af te kluiven: een
half pond groene thee, zoo sterk, dat wanneer
men er kokend water op giet, het deksel van
den pot springt; anderhalf pond suiker, zoo goed
als de negers ze ooit gemaakt hebben, dat en
dat, en nog meer, en dan, om alles te bekronen
de hoofdzaak, iets van het beste wat je ooit ge-
proefd hebt!"

Onder 't uitspreken dezer laatste lofrede trok
Bates uit een zijner ruime zakken eene zorg-

vuldig toegelakte wijnflesch, terwijl Dawkins ter

zelfder tijd een glas vol rum uit zijne flesch

schonk, hetwelk de patiënt zonder eenige be-

denking uitdronk.

„Ha!" zeide de jood, terwijl hij met groote

„ZOCHT GIJ NAAR MIJ, TOEN GIJ DOOR HET VENSTER NAAR BINNEN GLUURDET V' (blz. 130).

het pakje los en geef Sikes de kleinigheden,

waar wij dezen morgen al ons geld aan besteed

hebben."
Op het bevel van den jood maakte de „Qesle-

pene" het tamelijk lijvige pak, dat in een oud
tafellaken bestond, los, en reikte de zaken, die zich

daarin bevonden, een voor een aan Charley

Bates over, die ze onder allerlei lofspraken, op
hare zeldzaamheid en uitstekendheid, op de tafel

plaatste.

„Een heerlijke konijnen-pastei, Sikes!" riep

de jonge heer uit, terwijl hij een groote pastei

op de tafel plaatste, „zulke delicate dingen, Bill,

zoo malsch, dat zelfs de beentjes in den mond

zelfvoldoening zich de handen wreef. „Nu zal

het wel gaan, Bill, nu zal 't wel gaan!"
„Wel gaan?" riep deze. „Ik zou twintigmaal

voorgoed hebben kunnen gaan, voordat het je

inviel, om iets voor mij te doen. Wat moet dat

beteekenen, dat gij mij in zulk een toestand

drie weken lang laat liggen, valschaardige vage-

bond!"

„Hoort nu eens jongens!" zeide de jood ter-

wijl hij de schouders optrok, „en wij brengen hem
nog wel al deze kos-te-Iij-ke dingen!"

„Die dingen zijn in hunne soort kostelijk ge-

noeg," antwoordde Sikes, eenigszins ter neer

gezet door een blik op de tafel, „maar hoe kunt



gif het verantwoorden, dat gij mij", gebrek lijden-

de aan eten en drinken, en gezondheid en geld,

en aan al het andere, ver'.aat, en je niet meer om
mij bekommert dan om dien hond daar. Jaag hem
naar beneden, Charley."

„Ik heb nooit zoo'n joligen hond gezien,"

zeide Bates, terwijl hij deed wat hem bevolen

was. „Hij ruikt de politie een uur in den wind.

Hij zou zijn fortuin op het tooneel hebben
kunnen maken, en het drama doen herleven."

„Houd den mond!" schreeuwde Sikes, toen de

hond knorrend onder het bed kroop. „Wat heb

jij tot je verontschuldiging in te brengen, oude
spitsboef, hé?"

„Ik was uithoofde van een zeker plan meer

dan eene week niet in Londen, waarde vriend."

„En dan de andere veertien dagen?" vroeg

Sikes. „Waarom hebt gij mij de overige veer-

tien dagen laten smachten als een zieke rot in

zijn hol?"
„Ik kon niet anders doen, Bill," antwoordde

de jood; „ik kan er echter in dit gezelschap

nu geen uitleg meer van geven; maar ik kon

niet, op mijne eer."

„Op je wat?" gromde Sikes met onuitspre-

kelijke verachting, „laat mij een van de jon-

gens een stuk van de pastij snijden om den smaak
van jou woorden mij uit den mond te verdrijven;

het zou mij anders den dood aandoen."

„Wees niet zoo boos, mijn waarde," zeide

de jood onderdanig, ik heb je nooit vergeten,

Bill, nooit."

„Neen, dat geloof ik wel," antwoordde Sikes

met een bitteren g'.imlach. „Gij hebt plannen

gemaakt, terwijl ik hier nu in koude, dan in

hitte lag, en Bill moest dit doen en Bill moest

dat doen, en Bill moest alles goedkoop doen,

zoodra hij weer gezond en voor je werk arm
genoeg zou zijn. Wanneer de deerne er niet ge-

weest was, leefde ik wellicht niet meer."

„Daar heb je het nu, Sikes," antwoordde de

jood, die deze laatste woorden gretig opnam,
„wanneer de deerne er niet geweest was! En
wie anders, dan de oude arme Fagin heeft ie

zulk eene handige deerne bezorgd?"

„Daarin zegt hij de waarheid," zeide Nancy

eensklaps naar voren tredende.

Nancy's verschijning gaf aan het gesprek eene

andere wending, want de jongens, die een sluwen

wenk van den voorzichtigen ouden jood ontvan-

gen hadden, begonnen haar het eene glas voor,

het andere na, toe te drinken, schoon zij er weinig

gebruik van maakte, terwijl Fagin, die bijzonder

opgeruimd scheen, Sikes langzamerhand in eene

betere luim bracht, daar hij diens bedreigingen

slechts als eene aardigheid scheen op te nemen,

en uit den grond zijns harten begon te lachen

over een paar snedige gezegden, die Sikes van

de lippen vloeiden, nadat hij herhaalde malen de

rumflesch had aangesproken.

„Dit alles is goed en wel," zeide Sikes, „maar
ik moet nog heden splint van je hebben."

„Ik heb niets bij mij," antwoordde de jood.

„Dan hebt gij het thuis," zeide Sikes, „en ik

moet splint hebben."
„Splint!" riep de jood, terwijl hij de handen in

de hoogte hief; „ik heb niet zooveel als —

"

„Ik weet niet hoeveel gij hebt, en ik durf

zeggen, dat gij het zelf wel niet weten zult, daar

er al te veel tijds zou verloren gaan met het

te tellen," zeide Sikes, „maar ik moet dezen

avond nog geld hebben, en daarmee uit."

„Nu, goed," antwoordde de jood met een

zucht, „ik zal terstond den „Geslepene" naar

huis zenden."

„Dat moet gij in dit geval niet doen," zeide

Sikes; „de „Geslepene" is gedeeltelijk te geslepen

en zou vergeten terug te komen, of zou de

politie uit den weg moeten blijven, of een ander

voorwendsel uitdenken, wanneer gij hem de bood-

schap liet doen. Nancy zal met je gaan en het

geld halen, dan ben ik zekerder; ik ga intus-

schen naar bed om een dutje te doen, terwijl

zij uit is."

Na lang heen- en weerpraten, verkreeg de

jood dat Sikes zijne eerste vordering van vijf

pond verminderde tot op drie pond, en bezwoer
bij hoog en bij laag, dat hij zelf nu niet meer
dan achttien pense overhield voor de huishou-

ding. Sikes merkte daarentegen aan, dat, indien

hij niet meer krijgen kon, hij wel met drie

pond moest tevreden zijn, en Nancy maakte zich

gereed om den jood te vergezellen, terwijl de

„Draaier" en sinjeur Bates het eten in eene kast

zetten. Daarop nam de jood afscheid van zijn

waardigen boezemvriend, en keerde met Nancy
en de jongens naar huis terug, terwijl Sikes zich

op het bed wierp om tot aan de terugkomst van

het meisje te slapen.

Ter behoorlijker tijd bereikten zij
1 de woning

van Fagin en vonden daar Toby Crackit en

Chitling aan hun vijftiende spel domino bezig,

hetwelk (het behoeft nauwelijks vermeld te wor-

den) de laatstgenoemde ook met zijn vijftiende

en laatste sixpence onder groot gejuich van zijne

jonge vrienden verloor. Crackit, die zich blijk-

baar schaamde, dat hij zich had afgegeven met
een gentleman, die in stand en geest zoo ver

beneden hem stond, geeuwde, vroeg hoe het

met Sikes ging en nam zijn hoed om te ver-

trekken.

„Is niemand hier geweest, Toby?" vroeg

Fagin.

„Geen sterveling," antwoordde Crackit, zijn

kraag opslaande; „het is hier zeer stil en ver-

velend geweest. Ik heb eigenlijk wel eene be-

looning verdiend, Fagin, dat ik zoolang voor

huisbewaarder gespeeld heb; verdoemd, ik ben

zoo laf als een rechter en zou in slaap gevallen

zijn zoo vast als Newgate, wanneer ik niet

de goedheid had gehad, mij met dien jongen
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heer bezig te houden. Verschrikkelijk vervelend!"

Onder deze en dergelijke uitroepingen streek

Toby Crackit zijne winst op, en stak ze met
een onverschillig gezicht in zijn vestzak, alsof

zulk kleingeld de aandacht van een man a's hij

niet verdiende; hierop verliet hij de kamer met
zulk eene sierlijkheid en bevalligheid, dat Chit-

ling, die vol bewondering zijne beenen en laarzen

naoogde, tot hij ze niet meer zag, verzekerde,

dat, volgens zijne meening, de kennismaking met
zulk een man met vijftien sixpences niet te duur

betaald was, en dat zijn verlies hem geen knip

voor den neus waard was.

„Wat ben je toch een domme kinkel," zeide

Charley Bates, wien deze opmerking zeer be-

lachelijk voorkwam.

„Toch niet!" antwoordde Chitling, „ben ik,

Fagin?"

„Je bent een zeer handige knaap," antwoordde

de jood, terwijl hij hem op den schouder klopte

en zijne andere kweekelingen een wenk gaf.

„En Crackit is een genie; is hij niet, Fagin?"
vroeg lom.
„Daar behoeft ge volstrekt niet aan te twij-

felen, mijn jongen," antwoordde de jood.

„En het is eene groote eer, kennis met hem
gemaakt te hebben, niet waar, Fagin?"
„Wel zeker, zeer groot," antwoordde de jood

verder. „Zij zijn jaloersch, Tom, omdat hij zich

niet met hen heeft willen afgeven."

„Ja," riep Tom op een zegevierenden toon

uit, „dat is juist de zaak; hij heeft mij wel uit-

geplunderd, maar ik kan heengaan en meer
verdienen, wanneer ik lust heb, niet waar
Fagin?"
„Zeer zeker kunt gij dat, en hoe eer gij gaat,

hoe beter, Tom. Herstel je verlies in eens, en

draal er niet langer mee. „Draaier!" Charley!

het is tijd, dat gij uitgaat; het is bijna tien uren

en er is nog niets gedaan!"

Op dezen wenk knikten de jongens Nancy
toe, zetten hunne hoeden op en verlieten de

kamer. Onderweg gaven de „Draaier" en zijn

levendige vriend hun gemoed lucht door menige
aardigheid, ten koste van Chit.ing, in wiens

gedrag toch niets bijzonders en in het oogloo-

pends gelegen was, te meer daar er vele jongelui

zijn, die een veel hooger prijs dan Chitling be-

talen, om in een goed gezelschap gezien te wor-

den, en zeer vele fijne gentlemen (welke het

evengenoemde goede gezelschap uitmaken) hun

roem geheel en al op dezelfde bekwaamheid
gronden, als de pronkerige Toby Crackit.

„Nu," zeide Fagin, toen zij vertrokken waren,

„zal ik gaan en halen je het geld, Nancy. Dit

is de sleutel van een kastje, waar ik allerhande

snuisterijen bewaar, die de jongens thuis bren-

gen. Ik sluit mijn geld nooit weg, om de een-

voudige reden, dat ik niet weg te sluiten heb,

ha! ha! ha! — niet weg te sluiten heb. Het is

een armzalig beroep, Nancy, en men heeft er

geen dank voor, maar ik heb nu eenmaal jonge-

lieden bij mij en sukkel zoo maar kommerlijk

door de wereld. — Stil," riep hij, en stak den

sleutel schielijk in zijn zak, „wie is daar?

Luister!"

Het meisje, dat met overelkander geslagene

armen voor de tafel zat, scheen zich niet om
het nieuwe bezoek te bekommeren of er belang

in te stellen, wat voor een persoon hij ook
mocht zijn, totdat zij de stem van een man hoorde.

Zoodra zij echter die stem hoorde, rukte zij

bliksemsnel haar hoed en doek af en smeet ze

onder de tafel. Toen de jood zich daarop onmid-

dellijk omkeerde, beklaagde zij zich over de warm-
te, op een kwijnenden toon, die, merkwaardiger-

wijze, niet strookte met de onrust en de haast

waarmede zij hoed en doek had afgeworpen,

doch waarop de jood geen acht geslagen had.

„Ha!" fluisterde hij, alsof hij ne'.elig was over

deze stoornis, „het is de man, dien ik verwachtte;

hij komt de trap op. Spreek geen woord over

het geld, zoolang hij hier is, Nancy! Hij zal niet

lang blijven, geen tien minuten."

Terwijl hij zijn dorren wijsvinger op zijne

lippen legde, ging hij met een licht naar de deur,

toen de voetstappen van een man op de trap

gehoord werden. Hij bereikte de deur te gelijk

met den bezoeker, die haastig binnentrad en

naast het meisje stond, voordat hij haar zag.

Het was Monks.
„Eene van mijne jonge kweekelingen," zeide

Fagin, toen hij zag dat Monks bij het zien van

het meisje terugtrad. „Blijf zitten, Nancy!"
Het meisje schoof nader bij de tafel, zag

Monks met een onverschilligen blik aan en

wendde toen de oogen geheel af; toen hij echter

den jood aansprak, wierp zij stee'sgewijze een

zoo scherpen, veelbeteekenenden blik op den
vreemdeling, dat, wanneer een bijstander die

verandering had opgemerkt, hij schier niet zou

hebben kunnen gelooven, dat die b.ik van de-

zelfde persoon kwam.
„Iets nieuws?" vroeg de jood.

„Groot nieuws."

„En — en — goed?" vroeg de jood aarzelend,

alsof hij vreesde den bezoeker te beleedigen,

door zoo driftig te zijn.

„Och, niet slecht," antwoordde Monks glim-

lachende. „Ik ben tamelijk gelukkig geweest.

Mag ik je even alleen spreken?"

Het meisje rukte nader bij de tafel en maakte

geene aanstalten om het vertrek te verlaten,

schoon zij wel zien kon, dat Monks naar haar

wees. De jood, die misschien vreesde, dat zij

iets van het geld zou zeggen, indien hij haar

verzocht om de kamer te verlaten, wees naar

boven, en verliet met Monks het vertrek.

„Niet in dat vervloekte hol, waar wij den

vorigen keer geweest zijn," hoorde zij den man
zeggen, toen zij de trappen opstegen. Fagin

lachte, antwoordde iets, dat zij echter niet ver-



staan kon wegens het gekraak van de trap,

en scheen zijn gezelschap naar de tweede ver-

dieping te brengen.

Voordat nog de klank hunner voetstappen in

het huis geheel verloren was, trok het meisje

hare schoenen uit en haar rok over het hoofd,

wikkelde hare armen daarin en luisterde met
ademlooze inspanning aan de deur. Zoodra zij

niets meer hoorde, sloop zij de kamer uit, klom
ongelooflijk zachtjes en behoedzaam de trap op,

en verdween daarboven in de duisternis.

De kamer beneden bleef ongeveer vijftien

minuten ledig, waarna het meisje weer even
onhoorbaar terugkwam, en onmiddellijk daarop
hoorde men de mannen ook weer beneden
komen. Monks ging terstond het huis uit en
de straat op, en de jood stommelde weer de
trap op, om het geld te halen. Toen hij terug-

kwam was het meisje bezig haar hoed en doek
in orde te brengen, en maakte zich gereed om
te vertrekken.

„Nancy!" riep de jood uit, en hij deinsde terug

toen hij het licht nederzette, „wat ziet gij bleek!"

„Bleek?" herhaalde het meisje, terwijl zij de
hand boven de oogen hield', alsof zij hem strak

wilde aanzien.

„Verschrikkelijk!" antwoordde de jood. „Wat
hebt gij toch gedaan?"

„Niets, dat ik weet, behalve dat ik, ik weet
niet hoelang, hier in deze vochtige kamer ge-

zeten heb," antwoordde zij onverschillig. „Kom,
laat mij nu gaan."

Met een diepen zucht bij ieder geldstuk, telde

Fagin haar het geld in de hand, en zij scheid-

den, zonder verder een woord te zeggen dan
„goedennacht!"

Toen het meisje buiten op de straat was,

ging zij op eene stoep zitten, en scheen een
tijdlang geheel buiten staat te zijn om haar

weg te vervolgen. Eensklaps stond zij
1 op en in

eene tegenovergestelde richting van het huis,

waar Sikes hare terugkomst afwachtte, heen-

snellende, verhaastte zij hare schreden, totdat zij

eindelijk werkelijk rende. Toen zij geheel uit-

geput was, bleef zij staan om adem te halen,

wrong de handen alsof zij zich eensklaps bezon,

en begreep dat zij, hetgeen zij scheen te willen

ten uitvoer brengen, niet verrichten kon, en
barstte toen in tranen los.

Of deze tranen haar verlichtten, dan of zij

de hulpeloosheid van haar toestand inzag, genoeg,

zij keerde zich weer om, liep met bijna even-

veel snelheid terug, gedeeltelijk om den verloren

tijd in te halen, gedeeltelijk om met den storm

harer gedachten en gevoelens gelijken tred te

houden, en bereikte spoedig het huis waar zij

den inbreker verlaten had.

Wanneer zij
1 ook al eenige ontroering verried

toen zij bij Sikes verscheen, hij bemerkte dit

echter niet, want hij vroeg alleen of zij het geld

ontvangen had, en toen zij in een bevestigenden

;
zin antwoordde, liet hij een goedkeurend ge-

mompel hooren, legde het hoofd weer op het

kussen neer en viel opnieuw in slaap, waaruit
de komst van Nancy hem gewekt had.

Gelukkig voor haar, verschafte het geld den
volgenden dag aan Sikes zooveel bezigheid met
eten en drinken, en dit had een zoo weldadigen
invloed op zijn ruw karakter, dat hij noch tijd

noch lust had om veel acht te slaan op haar
gelaat of haar gedrag. Dat zij er afgetrokken en
zenuwachtig uitzag, als iemand die een stouten

en gewaagden stap wil doen, waartoe hij slechts

na een harden strijd met zich zelven besluiten

kan, zou zijn vriend, den jood Fagin, die oogen
had als een lynx, niet ontgaan zijn; maar Sikes,

die zulk een scherpen en doordringenden blik

niet bezat en nooit andere vermoedens opvatte

dan die hem eene woeste ruwheid deden aan-
nemen tegen iedereen; — daar hij zich verder,

zooals wij reeds zeiden, in een buitengewoon be-

minnelijk humeur bevond, zag hij niets vreemds
aan haar, en hij bekommerde zich werkelijk ook
zoo weinig om haar, dat zijn argwaan waarschijn-

lijk niet eens opgewekt zou zijn geworden, al

ware zij nog veel onrustiger geweest.

Toen de avond begon te vallen, nam hare

zenuwachtigheid toe, en toen het nacht werd
en zij daar zat te wachten totdat de inbreker

zich in slaap zou gedronken hebben, lag er

eene buitengewone bleekheid over haar gelaat

verspreid en schitterde er een vuur in hare

oogen, zoodat zelfs Sikes het met verwondering
opmerkte.

Sikes, die nog zwak van de koorts was, lag

in zijn bed, dronk warm water in zijn brande-

wijn, opdat deze hem minder zou verhitten, en
had juist het glas naar Nancy toegeschoven,
opdat zij het voor de derde of vierde maal zou
vullen, toen hem haar uitzicht in het oog viel.

„Wel duivelsch!" riep hij uit, terwijl hij zich

op zijne handen oprichtte en het meisje aan-

staarde, „gij ziet er uit als een in het leven

teruggeroepen lijk. Wat scheelt je?"
„Wat mij scheelt? Niets," antwoordde zij;

„waarom staart gij mij zoo strak aan?"
„Wat is dat voor dwaasheid?" vroeg Sikes,

terwijl hij haar bij den arm greep en hevig
schudde. „Wat is het? Wat beduidt het? Waar
denkt gij aan?"
„Aan vele dingen, Bill," antwoordde zij ril-

lende, terwijl zij hare handen tegen hare oogen
drukte. „Maar Hemel! Wat is dat ook voor
gekheid ?"

De toon van gedwongene vroolijkheid, waarop
deze laatste woorden gesproken werden, scheen

een dieper indruk op Sikes te maken dan de
koortsachtige strakke blik, die ze was vooraf-

gegaan.

„Ik zal het je zeggen, wat het is," vervolgde

Sikes, „wanneer gij de koorts niet onder de leden

hebt, en ze niet op 't punt staat van uit te breken,
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dan is er nog wat ergers in aantocht en iets

gevaarlijks ook. Gij gaat niet meer uit, neen,

verdoemd, dat zult gij niet."

„Wat zal ik niet?"

„Er is," zeide Sikes tot zich zelven, de oogen

op haar gevestigd houdende, „er is geen braver

meid, anders zou ik haar al sedert drie maanden

weggejaagd hebben. Zij heeft de koorts onder

de leden, dat is het."

Hierop ledigde Sikes zijn glas in eens, om
daardoor aan zijne meening kracht bij te zetten,

en vroeg onder een stroom van vloeken naar

zijn drank. Het meisje sprong schielijk op, schonk

in, maar met den rug naar hem gekeerd, en

hield hem den lepel voor den mond, waarvan

hij den inhoud opdronk.

„Nu," zeide de gauwdief, „ga je bij mij zit-

ten en vertoont mij je gewoon gezicht, anders
j

zal ik het zoodanig veranderen, dat gij het niet

weer herkennen zult, wanneer ge het w e 1 op je I

gewone wijze zoudt willen vertoonen."

Het meisje gehoorzaamde en Sikes, die haar
|

bij de hand hield, zonk achterover op zijn kus-

sen neder, terwijl hij zijne blikken op haar ge-

vestigd hield. Zijne oogen sloten zich en open-

den zich weder, vielen opnieuw toe en openden

zich nogmaals. Hij wierp zich onrustig heen en

weder, en nadat hij nog twee of drie minuten

gesluimerd had en dan weer verschrikt opge-

sprongen was, viel hij eensklaps terwijl hij 1 zich

wilde oprichten, in een diepen vasten slaap. Zijne

hand liet los; de opgeheven arm viel machteloos

neder, en hij lag daar geheel bewusteloos.

„De opium heeft eindelijk gewerkt," fluisterde

het meisje, terwijl zij opstond: „en toch is het

misschien reeds te laat."

Zij zette schielijk haar hoed op, s'.oeg haar

doek om, en keek van tijd tot tijd angstig om,

als vreesde zij, in weerwil van den slaapdrank,

ieder oogenbük de zware vuist van Sikes op haar

schouder te voelen; vervolgens boog zij zich zacht-

jes over het bed heen, kuste Sikes op de lippen,

opende en sloot de deur der kamer zonder eenig

gerucht te maken, en snelde het huis uit.

De nachtwacht riep juist half tien in een don-

ker steegje, waardoor zij gaan moest om de

hoofdstraat te bereiken.

„Is het reeds lang half?" vroeg het meisje.

„Over een kwartier slaat het tien," ant-

woordde de man, terwijl hij zijne lantaren voor

haar gezicht hield.

„En in minder dan een uur kan ik niet daar

zijn," mompelde Nancy, terwijl zij hem schielijk

voorbijging en de steeg ten einde snelde.

Vele winkels waren reeds gesloten in de

steegjes, waardoor zij van Spitalfields naar

het W e s t - E n d van Londen spoedde. De klok

sloeg tien en vermeerderde haar ongeduld. Zij

stiet de voorbijgangers rechts en links, kroop

onder de koppen der paarden door en baande zich

een weg door het dichtste gedrang.

„De vrouw is dol," zeide het volk en zag ver-

wonderd het meisje na.

Toen zij het meer welvarende gedeelte der

stad bereikte, waren de straten betrekkelijk een-

zaam, en haar snelle gang scheen bij de weinige

personen, die zij ontmoette, nog grootere verwon-

dering te wekken. Sommigen verhaastten hunne

schreden achter haar, om te zien werwaarts zij

zich heen spoedde, en enkelen trachtten haar

bij te houden, maar de een na de ander bleef

achter, en toen zij de plaats harer bestemming

bereikte, was zij alleen.

Het was een huis in eene stille maar nette

straat, in de nabijheid van H y d e - P a r k. Toen
het schitterend licht van eene lantaren, die voor

de deur stond, haar voorlichtte sloeg het elf

ure. Eenige oogenblikken aarzelde zij, alsof zij

niet wist welk besluit te nemen, maar het ge-

roep van den nachtwacht gaf haar al hare stand-

vastigheid terug, en zij begaf zich naar 't por-

taal. Daar zij geen portier zag, keek zij onzeker

rond en trad naar de trap.

„Jonge vrouw," vroeg een net gekleed meisje,

hetwelk uit eene deur te voorschijn kwam, „wat

moet gij hier doen?"
„Ik moet eene dame spreken, die hier woont,"

antwoordde het meisje.

„Eene dame!" luidde het antwoord, dat ge-

paard ging met een blik van verachting, „welke

dame?"
„Mejuffrouw Maylie," antwoordde Nancy.

Het meisje, dat intusschen de vreemde van

het hoofd tot de voeten opgenomen had,

antwoordde slechts met een blik van deugd-

zame verontwaardiging, en riep een man om
haar te antwoorden. Nancy herhaalde hem haar

verzoek.

„Wie moet ik aandienen?" vroeg de man
verder.

„Het is niet noodig mijn naam op te geven,"

antwoordde Nancy.

„Geen bedelpartij ?" vroeg de man.

„Neen, volstrekt niet," antwoordde het meisje,

„maar ik moet de dame noodzakelijk spre-

ken."

„Kom!" zeide de man, terwijl hij haar naar

de deur duwde, „daar komt niets van in; ver-

wijder je!"

„Ik zal niet weggaan of ik moet weggedra-

gen worden," zeide het meisje driftig, „en daar

zouden twee van u werk aan hebben. Is er dan

niemand hier," vervolgde zij, terwijl zij
1 rond-

keek, „die zich belasten wil met het overbren-

gen van een eenvoudig verzoek van een arm

schepsel zooals ik ben?"
Deze woorden maakten eenigen indruk op

|

een goedhartigen kok, die met eenige andere

I dienstboden toekeek en zich thans in het ge-

sprek mengde.
„Voldoe toch aan haar verzoek, Joe," zeide

! hij tot den man.
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„Waarom zou ik dat? Gij zijt toch niet van
meening, dat mejuffrouw Maylie met zoo'n

vrouwspersoon zal willen spreken?"
Deze toespeling op Nancy's twijfelachtig uiter-

lijk deed een geweldigen kuischen afkeer in de
borst der vier dienstmaagden ontstaan, die, met
vurigen ijver verklaarden, dat het schepsel eene
schandvlek harer kunne was, en er sterk op
aandrongen dat zij buiten de deur gezet en in

't hondenhok moest geworpen worden.

„Doet met mij wat gij wilt," antwoordde
Nancy, terwijl zij zich weer tot het mannelijk

personeel wendde, „maar doe eerst wat ik u
verzoek: ik verzoek het u in naam van den
almachtigen God."
De goedhartige kok ondersteunde hare bede

nogmaals, en het gevolg er van was, dat de man
die het eerst verschenen was, op zich nam om
de vreemde aan te melden.

„En wat moet ik zeggen?" vroeg hij, toen hij

reeds met den eenen voet op de trap stond.

„Dat een meisje dringend smeekt om mejuf-

frouw Maylie alleen te spreken, en dat de jonge

dame bij het eerste woord, dat ik te zeggen heb,

zal kunnen oordee'.en, of zij mij verder wil aan-

hooren of mij als eene bedriegster het huis

moet laten uitzetten."

„Ik zal zeggen, dat gij er sterk op aandringt,"

zeide de man.
„Breng haar de boodschap over," antwoordde

Nancy vast, „en breng mij haar antwoord terug."

De man steeg de trap op, Nancy bleef bleek

en bijna ademloos staan, luisterde met bevende
lippen naar de zeer hoorbare uitdrukkingen van

verachting der zoo kuische dienstmaagden, en
werd nog onrustiger toen de man weder be-

neden kwam en zeide dat de jonge vrouw hem
naar boven zou volgen.

„Het is dus voortaan nutteloos, zich in de

wereld goed te gedragen," zeide de eerste

dienstmeid.

„Koper schijnt beter te zijn dan goud, dat

de vuurproef doorgestaan heeft," meende de
tweede.

De derde vergenoegde zich met hare verwon-
dering er over te kennen te geven, „wat die

voorname dame toch wel te zeggen had," en
de vierde begon het eerst met een quartet van
„schandelijk!" waarmede de vier kuische Diana's

haar gesprek besloten.

Zonder op dit alles acht te slaan — want zij

had gewichtiger zaken in het hoofd — volgde

Nancy bevende den man in een klein voorver-

trek, dat door eene hanglamp verlicht werd, en

waarin zij wachten moest.

XL.

BEN ZONDERLING ONDERHOUD, DAT EEN VERVOLG

IS OP HET VORIGE HOOFDSTUK.

Het meisje had haar leven op de straten en in

de gemeenste holen der ellende en der misdaad

in Londen doorgebracht ; maar toch was er

nog iets van het oorspronkelijk vrouwelijk ge-

voel in haar overgebleven, en toen zij een lichten

tred de deur, welke tegenover haar lag, hoorde

naderen en daarbij dacht aan het groote con-

trast, dat deze kleine kamer in het volgende

oogenblik zou bevatten, gevoelde zij zich door

den last harer schande diep ter neder gedrukt,

en geloofde zij de oogen nauwelijks te zullen

durven opslaan naar haar, met wie zij 1 verlangd

had te spreken.

Maar tegen dit betere gevoel verzette zich

de hoogmoed — de hoogmoed, een gebrek, dat

zoowel aan de laagste, en slechtste, als aan

de aanzienlijkste en deugdzaamste stervelingen

eigen is. De beklagenswaardige medeplichtige van

dieven en booswichten, de gevallene verworpe-

linge, de bewoonster van dievenholen, de ge-

zellin van het uitschot der gevangenissen, die

in de schaduw van de galg leefde, — dit diep

gezonken schepsel zelfs was te trotsch, om den

minsten schijn te 'laten blijken van haar vrou-

welijk gevoel, dat zij voor zwakheid hield, maar
dat alleen haar nog verbond aan die mensch-

heid, waarvan de uiterlijke ken'.eekenen reeds

in hare jeugd door haar verdorven leven waren
uitgewischt.

Zij hief de oogen zoover op, om te kunnen
opmerken, dat de gestalte, welke voor haar

verscheen, die van een rank, schoon meisje was;

toen sloeg zij ze weer naar den grond, schudde

haar hoofd, en zeide met schijnbare onverschil-

ligheid:

„Het gaat zeer moeielijk om u te genaken,

mejuffrouw. Wanneer ik mij beleedigd had ge-

voeld en vertrokken was, zooals vele anderen

zouden gedaan hebben, zou het u later, en niet

zonder reden, berouwd hebben."

„Het zou mij leed doen, zoo zich iemand
onbehoorlijk jegens u gedragen had," antwoordde
Rosa. „Denk er niet verder aan, maar zeg mij,

waarom gij mij wenscht te spreken. Ik ben de

persoon naar wie gij gevraagd hebt."

De vriendelijke toon van dit antwoord, de

liefelijke stem, hare beleefde toespraak, en dat

zij geen spoor verried van trotschheid en onver-

genoegdheid, verrasten het meisje zoodanig, dat

zij in tranen losbarstte.

„O, mejuffrouw, mejufffrouw !" riep zij uit, ter-

wijl zij haar gezicht hartstochtelijk met hare

handen bedekte, wanneer er meer waren zooals

gij — dan zouden er minder zijn zooals ik, —
o, zeker, zeker!"



„Ga zitten," vervolgde Rosa ernstig. „Zijt

gij in nood, lijdt gij gebrek, dan zal het mij

een waar genoegen zijn, u te mogen helpen. Oa
zitten."

„Laat mij staan, mejuffrouw," antwoordde het

meisje, nog altijd schreiend, „en spreekt niet zoo

vriendelijk tot mij, voordat gij mij beter kent.

Het wordt laat. Is — is de deur gesloten?"

„Ja," zeide Rosa terwijl zij eenige schreden

terugtrad, als om spoediger om bijstand te kun-

nen roepen wanneer het noodig was. „Waarom ?"

„Omdat ik," antwoordde het meisje, „mijn

leven en dat van anderen in uw hand wil leg-

gen. Ik ben het meisje, dat Olivier bij den ouden

Fagin, den jood, terugbracht, toen hij des avonds

het huis in Pentonville verlaten had."

„Gij?" riep Rosa Maylie uit.

„Ja ik, mejuffrouw," antwoordde het meisje;

„ik ben het schandelijke schepsel, van wien gij

gehoord hebt, dat onder dieven leeft, en dat

nooit, van het eerste oogenblik af, dat ik mij kan

herinneren, L o n d e n's straten gezien te hebben

een beter leven of vriendelijker woorden gekend

heeft dan die, welke dieven haar gegeven heb-

ben, zoo waar mij God helpe! Schrik niet zoo

voor mij, mejuffrouw. Ik ben jonger dan gij wel

denkt, maar aan het verschrikkelijke gewoon;
de armste vrouwen schuwen mij, wanneer ik door

het dichtste gedrang der straten ga."

„Hoe verschrikkelijk!" riep Rosa, die onwil-

lekeurig nog verder achteruittrad.

„Dank God op uwe knieën, mejuffrouw,"

vervolgde het meisje, „dat gij vrienden hadt, die

in uwe kindsheid op u pasten en u verzorgden;

dank God, dat gij nooit in koude en honger,

dronkenschap en losbandigheid en — en — nog

erger geleefd hebt, — zooals ik van mijne wieg

af aan; — ik durf het woord bijna niet gebrui-

ken, want de straat was mijne wieg, en zal ook

wel mijn doodbed zijn!"

„Ik heb medelijden met u!" zeide Rosa met

eene gebroken stem. „Mijn hart bloedt bij uwe
woorden."
„God zegene u voor uwe goedheid," ant-

woordde het meisje; „ja, gij zoudt medelijden

met mij hebben, indien gij wist wat ik som-

tijds ben. Ik ben wegges open van hen, die mij

zeker zouden vermoorden, wanneer zij te weten

kwamen, dat ik hier ben geweest, om u te zeg-

gen wat ik hoorde. Kent gij iemand, die Monks
heet?"
„Neen," antwoordde Rosa.

„Hij kent u," vervolgde het meisje, „en weet

dat gij hier zijt, want ik heb uwe woonplaats

slechts leeren kennen, omdat ik ze hem heb

hooren noemen."
„Ik heb dien naam nooit gehoord," zeide Rosa.

„Dan zal hij onder ons een andere naam
aangenomen hebben," antwoordde het meisje,

„wat ik reeds vroeger vermoedde. Eenigen tijd

vóór-, en kort nadat Olivier in dien nacht van

de inbraak in uw huis gestoken werd, luisterde

ik, daar den man mij verdacht voorkwam, een

gesprek af, dat hij met Fagin in den donker

hield. Uit hetgeen ik toen . hoorde, besloot ik,

dat Monks — de man naar wien ik u vroeg,

weet gij — ?"

„Ja, ik versta u," antwoordde Rosa.

„Dat Monks hen toevallig," vervolgde het

meisje, „in het gezelschap van twee onzer jon-

gens, den dag, dat wij hem voor de eerste maal

verloren, gezien en in hem aanstonds den knaap

herkend had, naar wien hij zocht, schoon ik

toen niet gissen- kon, waarom. Hij kwam met
Fagin overeen, dat deze eene zekere som zou

ontvangen, wanneer Olivier werd teruggebracht.

Ook beloofde Monks nog meer te zullen

geven, wanneer van het kind een dief gemaakt
werd."

„Met welk oogmerk?" vroeg Rosa.

„Hij werd mijne schaduw aan den wand ge-

waar, toen ik luisterde, in de hoop van dit te ver-

nemen," antwoordde het meisje, „en niet velen,

behalve ik, zouden aan de ontdekking ontkomen

zijn. Ik ontkwam echter, en zag hem niet eer

weder dan in den verloopen nacht."

„En wat gebeurde er toen?"

„Dat zal ik u zeggen, mejuffrouw! In den

vorigen nacht kwam hij terug. Zij gingen weer

de trap op; ik volgde hen, maar zorgde, dat

nu mijne schaduw mij niet verraden kon, en

luisterde aan de deur. De eerste woorden, die

ik Monks hoorde spreken, luidden: „Alzoo lig-

gen de eenige bewijzen van zijne afkomst op den

bodem der rivier, en de oude heks, die ze van

zijne moeder ontving, ligt in hare doodkist te

verrotten." Zij lachten en spraken over het geluk,

dat hen zoo begunstigd had. Monks zeide verder

op een woesten toon, van Olivier sprekende, dat

hij thans zeker was van het bezit van des jon-

gens geld, dat hij echter liever op eene andere

wijze had willen meester worden; want hoe

grappig zou het geweest zijn, wanneer zij Olivier

door alle gevangenissen der stad had kunnen

heen leiden, en eindelijk wegens eene hoofdmis-

daad aan de galg hadden kunnen brengen, iets

dat Fagin zeer gemakkelijk zou hebben kunnen

bewerken, daar hij er een aardig winstje van

afhalen kon."

„Wat is dat alles?" vroeg Rosa.

„De waarheid, mejuffrouw, de waarheid,

schoon zij van mijne lippen komt," antwoordde het

meisje. „Vervolgens zeide hij onder vee vloeken,

waaraan echter mijn oor gewoon is, dat, wanneer

hij zijn haat koelen en den jongen het levens-

licht uitblazen kon, zonder zijn eigen hals in ge-

vaar te brengen, hij het doen zou; kon hij dit

niet, dan zou hij hem toch zijn leven lang be-

spieden, en overal benadee.en, wanneer hij voor-

deel trok uit zijne geboorte en geschiedenis. „In

't kort, Fagin zeide hij, gij moogt jood zijn

zooveel gij wilt, zulke strikken, als ik mijn



broeder Olivier leggen zal, zult gij nooit ge-

spannen hebben."
„Zijn broeder!" riep Rosa uit.

„Dat waren zijne eigene woorden," vervolgde

Nancy, die onrustig rondkeek, zooals zij gedurig

gedaan had sedert zij begonnen was te spreken,

Want zij verbeeldde zich immer, Sikes voor haar

te zien. „Maar nog meer. Toen hij van u en de

andere dame sprak, en zeide, dat de hemel of

de hel tegen hem scheen samen te spannen, dat

Olivier juist bij u te land moest komen, lachte

hij en zeide, dat ook dit een troost voor hem
was, want hoevele duizenden en honderd-dui-

zenden guldens zoudt gij niet willen geven,

indien gij ze hadt, om te weten wie uw kleine

springer is."

„Gij denkt toch niet," antwoordde Rosa, ver-

bleekende, „dat hij dit in ernst zeide?"

„Hij sprak in zoo vollen bitteren ernst als

ooit iemand sprak," zeide het meisje, terwijl zij

haar hoofd schudde. „Hij is een zeer ernstig man,

wanneer zijn haat is opgewekt. Ik ken er velen,

die veel slechtere daden verrichten; doch ik zou

veel liever tienmaal naar hen luisteren, dan een-

maal naar Monks. Het wordt echter laat, en ik

moet weer naar huis, om geen argwaan op te

wekken, dat ik zulk een stap gedaan heb. Ik

moet onmiddellijk naar huis."

„Maar wat kan ik doen?" vroeg Rosa. „Van
welk nut kan mij deze mededeeling zijn zonder

I u? Naar huis? Waarom wenscht gij tot men-

schen terug te keeren, die gij mij met zulke

verschrikkelijke kleuren afschildert? Wanneer
gij deze mededeeling herhalen wilt, aan een

heer, dien ik terstond uit eene aangrenzende

kamer kan roepen, dan zou hij u gaarne binnen

een half uur naar eene veilige plaats willen

brengen."

„Ik wensch naar huis terug te gaan, omdat
— maar hoe kan ik zulke zaken vertellen aan

eene onschuldige dame als gij? — omdat on-

der de mannen, van wie ik u verhaald heb, er een

is, de boosaardigste van allen, dien ik niet ver-

laten kan, — neen, zelfs niet, wanneer ik uit

het leven gerukt kon worden, dat ik thans

leid."

„Het belang, dat gij vroeger in Olivier hebt

gesteld," zeide Rosa, „het groote gevaar, waar-

aan gij u hebt blootgegeven, om mij te komen
zeggen wat gij wist; uw geheele voorkomen, dat

mij overtuigt van de waarheid van hetgeen gij

mij verhaalt; uw blijkbaar berouw en uwe
schaamte, alles doet mij de hoop voeden, dat gij

nog te redden zijt. O!" vervolgde zij ernstig, ter-

wijl zij de handen vouwde en de tranen langs hare

wangen vloeiden, „houd u niet doof voor de

bede van eene uwer kunne, de eerste, — de

eerste, geloof ik, die ooit op den toon des

medelijdens en der welwillendheid tot u gespro-

ken heeft. Luister naar mijne woorden en laat

ik u redden voor een beter leven."

„Mejuffrouw!" kreet het meisje, terwijl zij op

hare knieën zonk, „lieve, zachte, engelachtige

dame, gij z ij t de eerste, die ooit zulke woorden
tot mij sprak, en had ik ze jaren geleden ge-

hoord, dan zouden zij mij van een zondig, mis-

dadig leven hebben teruggebracht; maar thans

is het te laat — het is te laat!"

„Voor berouw en boete is het nooit te laat,"

antwoordde Rosa.

„Ja, toch," riep het meisje in haar heftigen

zielsangst uit, „ik kan hem thans niet ver-

laten — ik kan de oorzaak van zijn dood niet

zijn."

„Waarom zoudt gij dat dan zijn?"

„Niets zou hem kunnen redden," antwoordde

het meisje, „wanneer ik aan anderen zeide, wat

ik u gezegd heb, en daardoor hunne inhechtenis-

neming veroorzaakte, dan zou hij zeker ter dood

veroordeeld worden. Hij is de stoutste en zoo

gruwzaam wreed geweest!"
„Is het mogelijk, dat gij voor zulk een man

uwe hoop op de toekomst en de zekerheid van

onmiddellijke redding kunt offeren? Dat is

dwaasheid!"
„Ik weet niet wat het is," antwoordde het

meisje, „ik weet alleen, dat het zoo is, en niet

slechts bij mij alleen, maar ook bij vele anderen,

die even slecht en verdorven zijn als ik. Ik

moet naar huis terugkeeren. Is het Gods toorn

voor hetgeen ik misdaan heb, ik weet het niet,

maar ik word met eene onweerstaanbare kracht

tot hem teruggetrokken, in weerwil van al het

lijden en de mishandelingen, die hij mij aandoet;

ik zou nog, ik gevoel het, naar hem heengedreven

worden, zelfs wanneer ik wist, dat ik door zijn

hand sterven moest!"
„Wat moet ik doen?" zeide Rosa. „Ik mag

u zoo niet laten vertrekken."

„En toch zult gij dat," antwoordde het meisje,

terwijl zij opstond, „en ik weet, dat gij het doen

zult; gij zult mij hier niet terughouden, omdat

ik in uwe goedheid vertrouwen stelde en geene

belofte van u vorderde, zooals ik zou hebben

kunnen doen."

„Maar welke waarde heeft dan voor mij de

mededeeling die gij mij gedaan hebt?" vroeg

Rosa. „Dit geheim moet opgehelderd worden,

hoe zou het anders ten nutte kunnen strek-

ken voor Olivier, wien gij van dienst schijnt te

willen zijn."

„Gij zult wel den een of anderen goeden heer

kennen, die het ook als een geheim zal aanhooren

en u raden zal wat gij doen moet."

„Maar waar kan ik u dan vinden, wanneer

dit noodig is?" vroeg Rosa. „Ik verlang niet

te weten, waar die gevaarlijke menschen leven,

maar waar zult gij op een bepaalden tijd te

vinden zijn?"

„Wilt gij mij beloven, dat gij mijn geheim

streng bewaren, en alleen, of slechts met den

anderen persoon, aan wien gij het openbaart,
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\
komen zult, en dat men mijne schreden ook niet

|
nagaat of bewaakt?" vroeg het meisje.

„Dat beloof ik u plechtig," antwoordde Rosa.

„Eiken Zondagnacht, tusschen elf en twaalf

ure," zeide het meisje zonder te aarzelen, „zal

ik, indien ik leef, mij op de Lo nd on-Bri dg e

j

bevinden."

„Wacht nog een oogenblik," zeide Rosa toen

> het meisje haastig naar de deur trad. „Denk

\
nog eenmaal over uw toestand na en over de

:

goede gelegenheid, die zich nu aanbiedt, om u

I te redden. Gij hebt een recht op mij, niet alleen

: omdat gij mij vrijwii.ig deze mededeeling gedaan

ouderlijk dak, vrienden en andere bewonderaars

hebben. Maar wanneer meisjes als ik, die geene

andere vrijplaats hebben dan de doodkist, en

geen ander vriend in ziekte en dood, dan den

ziekentrooster in het gasthuis, haar verdorven

hart aan een man schenken, en hem de plaats

inruimen, welke bij u door ouders, vrienden en

magen wordt ingenomen, maar welke van onze

kindsheid af bij ons ledig was, wie kan dan hopen,

ons te redden? Beklaag, mejuffrouw, beklaag

ons, dat ons s.echts één vrouwelijk gevoel overig

bleef en dat door een hard oordeel des noods-

lots dit gevoel, in plaats van tot troost en opbeu-
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hebt, maar ook als eene vrouw, die bijna red-

deloos verloren is. Gij wilt naar die rooverbende

terugkeeren en naar dien man, terwijl een enkel

woord u zou kunnen redden? Welke toover-

kracht trekt u daarheen en bindt u aan ellende

en misdaad? O, kan ik dan geene snaar van uw
hart roeren — is er niets in staat, dat ge die ver-

schrikkelijke vooringenomenheid zoudt kunnen

afschudden?"
„Wanneer vrouwen, zoo jong, zoo goed en

zoo schoon als gij," antwoordde het meisje met

vastheid, „haar hart wegschenken, dan beheerscht

de liefde haar geheel en al, zelfs haar, die een

ring fe strekken, een nieuw middel van geweld

en lijden wordt!"

„Maar," zeide Rosa nu eenige oogenblikken,

„gij zult toch wel geld van mij willen aannemen,

opdat gij buiten schande zoudt kunnen leven,

— ten minste totdat wij elkander wederzien?"

„Geen penny!" antwoordde het meisje met eene

weigerende beweging der hand.

„Sluit uw hart toch niet voor alle mijne po-

gingen om u te helpen," zeide Rosa. „Ik wenschte

hartelijk, u van eenigen dienst te kunnen zijn."

„De grootste weldaad zoudt gij mij bewijzen,

mejuffrouw," antwoordde het meisje, zich de

OLIV1ER TWIST. to



handen wringende, „wanneer gij mij mijn leven

kondt ontnemen, want de gedachte aan hetgeen

ik ben, heeft mij dezen nacht meer pijn veroor-

zaakt dan ooit te voren, en het zou reeds veel

voor mij zijn, niet te sterven in dezelfde hel

waarin ik geleefd heb. God zegene u, goede

dame, en storte zooveel geluk over uw hoofd

uit als er schande op het mijne rust!"

Met deze woorden en onder luide snikken

verliet het ongelukkige schepsel het huis, ter-

wijl Rosa Maylie, overweldigd door het zonder-

linge gesprek, dat meer op een vluchtigen droom
dan op een werkelijk voorval geleek, op een

stoel nederviel en hare verstrooide gedachten

trachtte te verzamelen.

XLI.

BEVAT NIEUWE ONTDEKKINGEN, EN BEWIJST, DAT

VERRASSINGEN, EVENALS ONGELUKKEN
ZELDEN ALLBEN KOMEN.

Rosa bevond zich inderdaad in geene geringe

verlegenheid, want, terwijl zij het vurigst bran-

dend verlangen koesterde om den geheimzin-

nigen sluier te doordringen, waarin Olivier's

lotgevallen waren gehuld, moest zij toch het ver-

trouwen eerbiedigen, dat de ongelukkige vrouw,

die zoo even met haar gesproken had, in haar

als een jong en schuldeloos meisje had gesteld.

Hare woorden en haar voorkomen hadden Rosa's

hart geroerd, en even groot als hare liefde voor

den vervolgden knaap was, even groot was haar

wensch, de gevallene te redden.

Zij zouden eigenlijk slechts drie dagen in

Londen vertoeven, en vervolgens voor eenige

weken naar eene vergelegene plaats aan de zee-

kust vertrekken. Het was thans middernacht

en de eerste dag dus reeds verloopen. Welk plan

kon zij nemen, dat in tweemaal vier en twintig

uren uitvoerbaar was? Of hoe kon zij de reis

uitstellen, zonder argwaan op te wekken?
Losberne was insgelijks te Londen en voor-

nemens de twee volgende dagen bij haar te

blijven; doch Rosa kende maar al te goed de voort-

varendheid van den uitstekenden man, en zij zag

te duidelijk de gramschap vooruit, waarmede hij

in de eerste uitbarsting zijner verontwaardiging,

het werktuig van O.ivier's wederopvanging zou

overladen, dan dat zij hem het geheim zou dur-

ven toevertrouwen, wanneer hare voorstellingen

ten gunste van het meisje niet door een bezadigd

persoon werden ondersteund. Dit alles waren

redenen om de grootste voorzichtigheid en be-

hoedzaamheid in acht te nemen met het mede-

deelen van het geheim aan mevrouw Maylie, die

allerwaarschijnlijkst terstond daarover met den

dokter zou gaan raadplegen. Evenmin kon zij er

aan denken om een advocaat in de zaak te be-

trekken. Eenmaal kwam zij op het denkbeeld,

om den bijstand van Harry in te roepen, maar

zij dacht aan hun laatste afscheid en achtte het

beneden hare waardigheid hem terug te roepen,

daar hij — de tranen kwamen in hare oogen

toen zij den loop harer gedachten volgde — mis-

schien sedert dien tijd geleerd had, haar te ver-

geten, en hij elders gelukkiger zou zijn.

Gepijnigd door al deze overdenkingen, nu eens

meer tot dit, dan weder tot een ander plan

overhellende, en allen weer verwerpende wan-

neer zij er over nadacht, bracht Rosa een slape-

loozen, angstvollen nacht door. Nadat zij den vol-

genden morgen wederom met zich zelven te rade

was gegaan, kwam zij ten slotte tot het wanhopig

besluit, zich tot Harry Maylie te wenden.

„Indien het hem smartelijk valt, hier terug

te keeren," dacht zij, „hoeveel te smartelijker

zal het mij vallen! Doch misschien komt hij niet

eens; hij kan schrijven, en ook komen, maar dan

vermijden mij te ontmoeten, — zooals hij deed

toen hij vertrok. Ik dacht schier niet, dat hij

het doen zou; maar het was beter voor ons

beiden." Rosa liet de pen vallen en wendde

haar gelaat af, als mocht zelfs het papier,

waarop zij aan hem schrijven wilde, hare tranen

niet zien.

Zij had dezelfde pen vijftigmaal opgenomen
en vijftigmaal weer neergelegd, en over den

eersten regel van haar brief nagedacht, zonder

dat zij nog het eerste woord had' geschreven, toen

Olivier, die met Giles eene wandeling door de

straten gedaan had, zoo ademloos en ontroerd

de kamer binnenkwam alsof er wederom iets

verontrustends was voorgevallen.

„Wat maakt u zoo gejaagd?" vroeg Rosa, die

opstond en hem te gemoet snelde.

„Ik weet het nauwelijks waarom, het is mij,

alsof mij de keel wordt toegeknepen," antwoord-

de de knaap. „O, te denken dat ik hem eindelijk

zien zal, en gij u overtuigen kunt, dat ik u de

waarheid gezegd heb !"

„Ik heb er nooit aan getwijfeld, dat gij iets

anders dan de waarheid zoudt gezegd hebben,"

antwoordde Rosa, hem geruststellend. „Maar wat

is er dan toch gaande? — van wien spreekt gij?"

„Ik heb den heer gezien," antwoordde Olivier,

die nauwelijks in staat was te spreken, „den

heer, die zoo goed voor mij geweest is, —
mijnheer Brownlow, over wien wij zoo dikwijls

gesproken hebben."

„Waar?" vroeg Rosa.

„Hij stapte uit een rijtuig," antwoordde Oli-

vier met tranen van vreugde in de oogen, „en

ging een huis binnen. Ik heb hem niet gespro-

ken, — ik kon niet met hem spreken, want

hij zag mij niet, en ik beefde zoo, dat ik niet

in staat was naar hem toe te gaan. Maar Giles

vroeg of hij daar woonde, en de menschen ant-

woordden ja. Ziehier," vervolgde Olivier, terwijl

hij een stukje papier opende, „daar staat het,



waar hij woont, — en ik wil terstond naar hem
heen gaan. O, wat zal ik doen, wanneer ik hem
wederzie en hem hoor spreken?"
Rosa's overdenkingen werden niet weinig door

deze en andere dergelijke onsamenhangende uit-

boezemingen van Olivier gestoord; zij las het

adres, Cravenstreet, Strand, en kwam spoe-
dig tot het besluit, om van deze nieuwe ontdek-
king gebruik te maken.
„Spoedig," zeide zij, „laat een huurrijtuig ko-

men, en maak u gereed, om met mij mee te gaan.

Ik zal er u onmiddellijk heen brengen, zonder
eene minuut te verliezen. Ik zal slechts aan
tante gaan zeggen, dat wij een uurtje uitgaan,

en ik ben gereed zoodra gij het zijt."

Het was overbodig, Olivier tot het maken
van spoed aan te sporen, en in minder dan vijf

minuten waren zij op weg naar Cravenstreet.
Toen zij voor het huis aankwamen, liet Rosa
Olivier in het rijtuig zitten, onder voorwendsel,
dat zij den ouden heer op zijne terugkomst moest
voorbereiden; zond toen haar kaartje door een
bediende naar boven, en verzocht den heer
Brownlow om een onderhoud over eene zeer be-

langrijke zaak. De bediende kwam spoedig terug
en verzocht haar, hem naar boven te willen

volgen. Mejuffrouw Maylie volgde hem en werd
voorgesteld aan een bejaard heer, van een vrien-

delijk uitzicht en met een groenen rok. Niet ver

van hem zat een ander bejaard heer, die eene
nankingsche broek en slobkousen droeg; deze zag
er niet zoo bijzonder vriendelijk uit, en leunde
met ineengeslagen handen op den knop van een
dikken stok, terwijl zijne kin weer rustte op de
handen.

„Ik bid om verschooning, mijne schoone dame,"
zeide de heer met den groenen rok, terwijl hij

zeer beleefd opstond, „ik meende, dat het de
eene of andere lastige persoon zou wezen, die —
ik bid u, mij wel te willen vergeven. Heb de
goedheid om plaats te nemen."

„Mijnheer Brownlow, zoo ik meen?" zeide

Rosa, hare blikken van den anderen ouden heer
op hem, die zoo even gesproken had, vestigende.

„Zoo heet ik," antwoordde de oude heer. „En
dit is mijn vriend, mijnheer Orimwig. Qrimwig,
zoudt gij ons een oogenblik alleen willen laten?"

„Ik geloof," zeide Rosa Maylie, „dat mijnheer
die moeite niet behoeft te doen. Wanneer ik goed
onderricht ben, kent ook hij de zaak, waarover
ik u wenschte te spreken."

Mijnheer Brownlow maakte eene buiging, en
Orimwig, die insgelijks eene zeer stijve buiging
gemaakt had en van zijn stoel was opgestaan,
maakte andermaal eene stijve buiging en ging
weer op zijn stoel zitten.

„Ongetwijfeld zal ik u zeer verrassen," zeide

Rosa, die natuurlijk een weinigje verlegen was,
„maar gij toondet eenmaal zooveel welwillend-

heid en goedheid jegens een dierbaren jongen
vriend van mij, dat ik mij overtuigd houde,

dat gij gaarne weer iets van hem zult ver-

nemen."
„Inderdaad!" zeide mijnheer Brownlow.
„Gij kent hem als Olivier Twist," antwoordde

Rosa.

Nauwelijks waren deze woorden over hare lip-

pen gekomen, of Orimwig, die schijnbaar in een
dik boek, dat op de tafel lag, had zitten lezen,

sloot het schielijk, leunde achterover in zijn arm-
stoel, terwijl zich op zijn gelaat slechts eene uit-

drukking, die der grootste verwondering, ver-

toonde, en zijne blikken in de wijde lucht staar-

den. Oogenblikkelijk daarop, als schaamde hij

zich zoo weinig zeifbeheersching te hebben aan
den dag gelegd, nam hij door stuiptrekking zijne

vorige houding weder aan, en liet, terwijl hij

strak voor zich uitkeek, een lang gefluit hoo-
ren, dat echter niet in de vrije lucht, maar in het

benedenste gedeelte van zijn buik scheen weg te

sterven.

Brownlow was niet minder verrast, schoon hij

zijne verwondering niet op dezelfde zonderlinge

wijze te kennen gaf. Hij trok zijn stoel nader bij

dien van mejuffrouw Maylie en zeide:

„Doe mij het genoegen, mijne lieve jonge
dame, en laat geheel en al de goedheid en wel-

willendheid, waarvan gij spreekt, doch waar-
van niemand anders iets weet, buiten het spel,

en wanneer gij in staat zijt, mij eenig bericht

te geven, waardoor de ongunstige meening, die

ik tot heden van den armen jongen heb moeten
koesteren, zou kunnen worden weggenomen, deel

mij het dan in 's Hemels naam mede."
„Een slecht bericht, — ik wil mijn hoofd op-

eten, wanneer het geen ongunstig bericht is,"

bromde mijnheer Grimwig, die waarschijnlijk iets

van de kunst van buikspreken verstond, want
geene spier van zijn gelaat bewoog zich.

„Het kind heeft een warm hart en eene edele

inborst," zeide Rosa blozende, „en de Almacht,

die hem aan eene beproeving boven zijne jaren

onderwierp, heeft in zijne ziel gevoelens gelegd,

die menigeen tot eer zouden verstrekken, al ware
hij ook zesmaal ouder dan Olivier."

„Ik ben slechts eenenzestig jaren oud," zeide

Grimwig met hetzelfde onbeweeglijke gezicht,

en daar de duivel in 't spel zou moeten zijn,

wanneer die Olivier ouder was dan twaalf

jaren, zoo zie ik het treffende dezer opmerking
niet in."

„Let niet op mijn vriend, mejuffrouw May-
lie," zeide Brownlow, hij meent niet wat hij

zegt."

„Ja, wel meent hij het," bromde Grimwig.
„Neen, hij meent het niet," antwoordde Brown-

low, met blijkbaar ongeduld.

„Hij wil zijn hoofd opeten, wanneer hij het

niet meent," bromde Grimwig.
„Hij verdient, dat hem het hoofd voor de voe-

ten werd gelegd, wanneer hij het meent!" riep

Brownlow uit.



„En het zou hem buitengewoon veel genoegen

doen, zoo iemand hem dien dienst wilde bewij-

zen," antwoordde Grimwig, terwijl hij met zijn

stok op den grond stampte.

Toen de beide oude heeren zoo ver gekomen

waren nam ieder een snuifje en zij reikten elkan-

der de hand ten teeken van verzoening, zooals

zulks altijd plaats vond.

„Nu, mejuffrouw Maylie," zeide mijnheer

Brownlow, „om op het onderwerp terug te komen,

waaraan uw hart zooveel deel neemt, — wilt

gij mij verhalen, wat gij van dat arme kind weet?

Veroorloof mij echter, u vooruit te zeggen, dat

ik alles in het werk heb gesteld om den knaap

weer te vinden, en dat, sedert ik uitlandig ben

geweest, de eerste indruk, dat hij mij bedrogen

zou hebben en door zijne vroegere gezellen was

verleid geworden om mij te beste en, aanmerkelijk

aan het wankelen werd gebracht."

Rosa, die genoegzaam tijd had gevonden om
hare gedachten bijeen te zame en, verhaalde in

weinige woorden, wat er met O ivier gebeurd

was sedert hij het huis van mijnheer Brownlow

had verlaten; zij liet zich echter met geen woord

over Nancy's geheim uit, daar zij dit aan Brown-

low alleen wi.de mededeelen, en eindigde met

de opmerking, dat het eenige verdriet van 011-

vier sedert eenige maanden daarin bestaan had,

dat hij niet in staat geweest was zijn vroegeren

vriend en weldoener weder te vinden.

„Goddank!" zeide de oude heer, „dat is een

groot geluk voor mij, een groot geluk. Maar gij

hebt mij nog niet gezegd, me;'u;frouw Maylie

waar hij thans is. Oij moet mij vergeven, dat

ik u gispen moet, maar waarom hebt gij hem
niet medegebracht?"

„Hij wacht in een rijtuig beneden aan de

deur," antwoordde Rosa.

„Aan de deur!" riep de oude heer uit, en snelde

de kamer uit, de trappen af, de treden van het

rijtuig op en het rijtuig binnen, zonder verder

een woord te spreken.

Toen hij de kamerdeur achter zich gesloten

had, richtte Orimwig zijn hoofd op, gaf aan een

der achterpooten van zijn stoel eene draaiende

beweging, en beschreef alzoo, met behulp van

zijn stok en van de tafel, het drievierde gedeelte

van een cirkel, terwijl hij op den stoel zitten

bleef. Toen deze beweging volbracht was, stond

hij op, hinkte, zoo schielijk als hij kon, ten

minste eene keer of twaalf de kamer op en neder,

bleef toen eensklaps voor Rosa staan, en kuste

haar, vóór dat zij zulks verhoeden kon.

„Stil," zeide hij, toen de jonge dame over dit

zonderlinge gedrag verschrikt opstond, „wees

bedaard; ik ben oud genoeg om uw grootvader

te kunnen zijn. Oij' zijt een allerliefst meisjes-
gij bevalt mij. Daar komen zij."

En werkelijk, toen hij met eene zeer vlugge

beweging weer in zijn stoel had plaats ge-

nomen, kwam Brownlow met Olivier terug, die

door Orimwig zeer vriendelijk ontvangen werd.

Al ware de blijdschap in dit oogenblik ook de

eenige belooning geweest voor al den angst en

de zorgen, die zij om Olivier ondervonden had,

Rosa zou daardoor alleen in ruime mate beloond

zijn geworden.
„Hier is nog iemand, die niet vergeten mag

worden," zeide mijnheer Brownlow, terwijl hij

schelde. „Zeg dat juffrouw Bedwin moet boven

komen."
De oude huishoudster vo'gde zoo spoedig moge-

lijk het ontvangen bevel op, maakte eene buiging

bij de deur en wachtte wat men haar zou beve.en.

„Oij wordt toch met eiken dag blinder, Bedwin,"

zeide Brownlow gemelijk.

„Dat is zoo," antwoordde de oude dame. „Maar

wanneer men zoo oud is als ik, worden de oogen

er niet beter op, mijnheer."

„Ik zou het u wel kunnen zeggen," ant-

woordde Brownlow, maar zet uw bril eens op,

en zie zelve of gij niet vinden zult, wat gij lang

gewenscht hebt."

De oude dame begon in haar zak naar haar

bril te zoeken, maar Olivier's geduld was tegen

deze nieuwe proef niet bestand; hij volgde den

aandrang van zijn hart en vloog haar in de

armen.

„Ood zij mij genadig!" riep de oude dame uit,

terwijl zij hare armen om zijn hals sloeg, „het is

mijn onschuldig kind!"

„Mijne dierbare oude oppasster," riep Olivier

uit.

„Hij zou terugkomen, ik wist dat hij dat zou,"

vervolgde de oude dame, zonder hem los te

laten. „Wat ziet hij er goed uit, en geheel ge-

kleed als de zoon van een gentleman! Waar zijt

gij zoo lang, zoo heel lang geweest? Ach ja, het

is hetzelfde lieve gezicht, maar niet zoo bleek;

dezelfde zachte oogen, maar niet meer zoo droef-

geestig. Ik heb ze nooit vergeten, evenmin als

zijn glimlachje. Alle dagen heb ik ze, evenals

die van mijne lieve kinderen, die dood zijn, voor

oogen gehad."

Zoo sprak zij voort en hield nu eens Olivier

van zich af, om te zien hoeveel hij gegroeid was,

drukte hem dan weer aan haar hart, streek zijn

haar met hare vingers door, en schreide en lach ie

beurtelings aan zijn hals.

Brownlow liet haar met Olivier alleen, ging

met Rosa in eene andere kamer, en vernam

daar uitvoerig wat Nancy haar had medege-

deeld, hetwelk hem niet weinig verwonderde en

verbaasde. Rosa legde hem ook de redenen bloot,

waarom zij haar vriend Losberne niet terstond

het geheim had medegedeeld; de oude heer was

van meening, dat zij zeer verstandig had ge-

handeld en nam met veel bereidwilligheid op

zich om zelf met den waardigen dokter daar-

over te spreken. Ten einde spoedig daartoe in

de gelegenheid te zijn, werd afgesproken, dat

hij des avonds om acht ure aan het hotel van



mevrouw Maylie zou komen, die inmiddels voor-

zichtig van alles wat er voorgevallen was zou

worden onderricht. Nadat deze voorbereidselen

waren afgesproken, keerden Rosa en O.ivier naar

huis terug.

Rosa had den graad van des dokters toorn

geenszins te groot geschat; want nauwelijks had

hij de mededeeling van Nancy vernomen, of er

volgde een stroom van bedreigingen en verwen-

schingen; hij wilde haar tot het slachtoffer van

de vereenigde slimheid der heeren Blathers en

Duff maken, en zette werkelijk reeds zijn hoed

op, om terstond den bijstand dier twee waardig-

heidsbekleders in te roepen. Zonder twijfel zou

hij ook in zijne eerste drift dit voornemen ten

uitvoer gebracht hebben, zonder over de gevol-

gen na te denken, ware hij niet teruggehouden

geworden, deels door de even groote drift van

Brownlow, die zelf zeer opvliegend was, deels

door argumenten en voorste.lingen, we.ke het

geschiktst schenen om hem van zijn heethoofdig

voornemen af te brengen.

„Wat duivel moet er dan gedaan worden?"

vroeg de driftige dokter, toen zij zich weer bij

de dames vervoegd hadden. „Moeten wij over

een voorstel laten stemmen, om aan alle die

mannelijke en vrouwelijke vagebonden een dank-

adres te zenden, waarin zij verzocht worden,

honderd pond sterling aan te nemen as een blijk

van onze achting en erkentelijkheid voor hunne

vriendschap, jegens Olivier betoond?" '

.

„Dat juist niet," antwoordde Brown'ow lachen-

de, „maar wij moeten bedaard en voorzichtig te

werk gaan."

„Bedaard en voorzichtig," herhaalde de dokter.

„Ik zou ze allen naar den duivel —

"

„Bedenk eerst of wij daardoor het doel zouden

bereiken, dat wij ons voorstellen."

„Welk doel?"

„Olivier's afkomst te weten te komen en voor

hem het erfdeel meester te worden, waarvan hij,

zoo het verhaal echt is, werd beroofd."

„Ja," zeide Losberne, zijn gezicht met zijn

zakdoek afvegende, „dat had ik geheel en al

vergeten." .-..-,

„Gij ziet het," vervolgde Brownlow, „al laten

wij dat arme meisje geheel buiten het spel, en

voorondersteld, dat wij de geheele overige bende

aan de politie kunnen overleveren, zonder hare

veiligheid in de waagschaal te stellen, wat zouden

wij daardoor dan nog gewonnen hebben?" .

„Sommigen kwamen dan toch naar alle waar-

schijnlijkheid aan de galg," meende de dokter,

„en de overigen werden naar Botany Bay
gezonden."

„Zeer goed," zeide Brownlow glimlachende,

„daar zullen zij mettertijd toch wel komen, —
door dit te bespoedigen, ondernemen wij, naar

mijne wijze van zien, iets zeer Don Quichot-

achtigs, 't welk voorzeker met ons belang en

dat van Olivier in strijd zou zijn."

„Hoe zoo?" vroeg de dokter. - --.
„Wel, het is zeer duidelijk, dat het ons moeie-

lijk vallen zal het geheim te ontsluieren, zoo-

lang wij dien Monks niet op de knieën kunnen

brengen. Dit kan echter alleen door list geschie-

den, en door hem te vangen wanneer hij zich

niet in het gezelschap der gauwdieven bevindt.

Want voorondersteld dat hij in hechtenis geno-

men wordt, dan hebben wij nog geen bewijs

tegen hem. Hij staat zelf (voor zoover wij ween
en zooals het ons toeschijnt) met de bende niet

in nauwe betrekking, wat het s'.elen betreft. Al

werd hij dan ook niet geheel en al vrijgespro-

ken, toch zou hij er als een landlooper en vage-

bond met eenige maanden gevangenis afkomen,

zijn mond zou dan later natuurlijk zoo hard-

nekkig gesloten zijn, dat hij voor ons oogmerk

evengoed doof, stom, blind en idioot zou kun-

nen zijn."

„Daarom," viel de dokter hem onstuimig- in

de rede, „geef ik u nogmaals in bedenking, of

het wel geraden is, de aan het meisle gedane

belofte te houden, eene belofte, die we! is waar

met de beste bedoeling afge.egd werd, maar

die —

"

„Geef u de moeite niet om over dit punt te

redetwisten, mijne beste jonge dame," zeide

Brownlow tot Rosa, die juist iets zeggen wilde,

„uwe belofte zal gehouden worden. Dat kan,.

naar mijn inzien, onze plannen niet in het ge-

ringste schaden. Alvorens echter een besluit te

nemen, hoedanig wij behooren te hande en, zal

het noodig zijn het meisje te spreken, ten einde

te vernemen of zij ons dezen Monks, onder voor-

waarde, dat hij alleen .met ons, en niet met de

wet zal te doen hebben, toonen wi ; of, wanneer

zij dat niet: wil of kan, zij -ons zoodanige aan-.

wijzing van zijne schui plaats en eene beschrij-

ving van zijn persoon wil geven, we.ke ons in

staat stelt hem op het spoor te komen. Vóór

aanstaanden Zondag kunnen wij. haar nel spre-

ken, heden hebben wij Dinsdag, en het zal wel;

het beste zijn, dat wij ons tot Zondag kalm hou-

den en de zaak zelfs voor Olivier verzwijgen."

Schoon Losberne dit voorstel met een zeer ver-

drietig gezicht aanhoorde, omdat daaruit een uit-

stel van vijf volle dagen- volgde, moest hij toch

bekennen, dat hij niets beters wist; en daar ook

Rosa, en mevrouw Maylie met mijnheer. Brown-

low instemden, werd zijn voorstel aangenomen.

„Ik zou gaarne de hulp van mijn vriend Grim-

wig inroepen," zeide mijnheer Brownow. „Hij is

een zonderling, maar een zeer sim man, en kan

ons van wezenlijk nut zijn. Hij heeft in de rech-

ten gestudeerd, doch zijne rechterlijke loopbaan

uit tegenzin laten varen."

„Ik heb er niets tegen, dat gij uw vriend in
;

ons geheim trekt, mits ik ook een vriend er van

onderrichten mag," zeide de dokter.

„Daarover moet gestemd worden," zeide Brown-

low; „wie is uw vriend?" ....
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„De zoon van deze dame, en de vriend der

jeugd van deze jonge dame," zeide de dokter,

terwijl hij naar Mevrouw Maylie wees en zich

vervolgens met een veelbeteekenenden blik naar

hare nicht keerde.

Rosa bloosde, maar opperde geene hoorbare

bedenking tegen dezen voorslag (daar zij wel-

licht gevoelde, dat zij eene hopelooze minder-

heid zou uitmaken), en Harry Maylie en mijn-

heer Grimwig werden alzoo ook tot leden der

commissie gekozen.

„Wij blijven natuurlijk in de stad," zeide

mevrouw Maylie, „zoolang wij eenige de minste

hoop hebben, deze zaak tot een gewenscht einde

te brengen. Ik wil moeiten noch kosten sparen

in eene zaak, waarin wij allen zulk een groot

belang stellen, en wil gaarne hier blijven, al

duurde het ook een jaar, zoolang gij mij ver-

zekert, dat er nog eenige hoop bestaat."

„Goed," zeide mijnheer Brownlow, „en daar

ik op uw aller aangezichten den lust kan lezen

om te vragen, waarom ik niet hier was, om
Olivier's verhaal te bevestigen, en waarom ik

zoo eensklaps het koninkrijk verlaten heb, dan
moet ik u bidden mij daarnaar niet te vragen,

vóórdat ik het raadzaam acht mijne eigene lot-

gevallen mede te deelen. Gelooft mij, dat ik

voor dit verzoek gegronde redenen heb, en dat

ik in het tegenovergestelde geval misschien

verwachtingen zou opwekken, die nimmer kun-

nen worden vervuld, en reeds tot al te veel

teleurstellingen en verdrietelijkheden hebben aan-

leiding gegeven. Kom, de tafel is gedekt, zooals

wij gehoord hebben, en Olivier, die daar in de
andere kamer geheel alleen is, zou wel kunnen
denken, dat wij zijn gezelschap moede waren, en
samenspanden om hem weder de wijde wereld in

te stooten."

Met deze woorden bood de oude heer zijn

arm mevrouw Maylie aan, en geleidde haar naar

de eetzaal. Losberne volgde met Rosa, en de

zitting werd alzoo voor ditmaal opgeheven.

XL».

BBN OUDE BEKENDE VAN OLIVIER GEEFT DUIDE-

LIJKE BEWIJZEN VAN GENIE EN WORDT IN

DE HOOFDSTAD EEN MAN VAN GEWICHT.

In denzelfden nacht, dat Nancy, nadat zij

Sikes in slaap had gebracht, naar Rosa Maylie

snelde, wandelden twee personen naar Londen,
aan wie het betamelijk is, dat dit verhaal eenige

aandacht schenkt.

Het was een man en eene vrouw, of misschien

is de beschrijving juister wanneer wij ze een man-
nelijk en een vrouwelijk wezen noemen; het

eerste was een dier langbeenige, schuifelende,

knokkelige figuren met knikkende knieën, van
wie men niet licht zeggen kan hoe oud zij zijn,

daar zij, nog kinderen zijnde er uitzien als niet vol-

wassen mannen, en wanneer zij mannen zijn, op
groote kinderen gelijken. De vrouw of het meisje,

was nog jong, maar sterk gespierd, want zij

droeg het gewicht van een zwaar reispak op
haar rug. Haar reisgenoot was met niet veel

bagage bezwaard, daar aan den stok, dien hij

over zijne schouders droeg, slechts een zeer klein

bundeltje, in een zakdoek gewikkeld, bengelde

dat klaarblijkelijk zeer licht was. Deze omstan-

digheid, gevoegd bij zijne buitengewoon lange

beenen, waren oorzaak, dat hij telkens zijne reis-

genoote een half dozijn schreden vooruit was
en haar nu en dan met eene ongeduldige bewe-
ging van zijn hoofd tot het maken van spoed

aanspoorde.

Zoo stapten zij langs een stofferigen weg voort

en sloegen weinig acht op de voorwerpen, welke

zich binnen hun gezichtskring bevonden, behalve

wanneer zij ter zijde moesten treden, om eene

diligence te laten voorbijrijden, totdat zij ein-

delijk de hoogte van Highgate bereikten, waar
de voorste wandelaar bleef staan en zijn reisge-

zellin toeriep:

„Kom toch, kun je niet meer? Wat ben je

weer lui, Charlotte."

„Het is een zwaar pak, dat kan ik je ver-

zekeren," antwoordde het vrouwelijk wezen, ter-

wijl zij bijna ademloos van vermoeidheid aan kwam
loopen.

„Zwaar! wat praat jij toch? Wat is het toch

voor nonsens?" zeide het mannelijk wezen, ter-

wijl hij zijn lichten last van den eenen schouder

op den anderen legde. „O, je moet weer rusten!

Wanneer gij iemands geduld niet uitputten kunt,

dan weet ik niet, wie het wel zou kunnen."

„Is het nog ver?" vroeg de vrouw terwijl zij

op eene bank ging zitten, de oogen opsloeg, en

het zweet haar langs het aangezicht liep.

„Ver? wij zijn zoo goed als thuis," antwoordde
de langbeenige wandelaar, terwijl hij voor zich

uitwees. „Kijk daar, dat zijn de lichten van

L o n d e n."

„Die zijn ten minste nog wel een half uur van

hier," zeide zij wanhopig.
„Het doet er niets toe of zij een half uur of

nog vijf uren ver liggen," zeide Noach Claypole,

want deze was het, „maar sta nu op, en kom,

of ik zal je de sporen geven, weet je?"

„Daar Noach's roode neus nog rooder werd
van toorn, en hij bij deze woorden over den weg
kwam stappen, gereed om zijne bedreiging ten

uitvoer te leggen, stond de vrouw zonder ver-

dere aanmerkingen op en stapte aan zijne zijde

verder voorwaarts.

„Waar denkt gij den nacht door te brengen,

Noach?" vroeg zij, toen zij ongeveer een paar

honderd schreden hadden afgelegd.

„Hoe zou ik dat weten?" zeide Noach, wiens



humeur door de wandeling bijzonder veel ge-

leden had.

„In de nabijheid, hoop ik," zeide Charlotte.

„Neen, niet in de nabijheid," antwoordde

Claypole, „volstrekt niet in de nabijheid; — daar

denk ik niet aan."

„Waarom niet ?"

„Wanneer ik je zeg, dat ik iets doen wil,

dan is dat genoeg, zonder hoe? en- waarom?"
antwoordde Claypole met waardigheid.

„Nu, je behoeft niet zoo brommig te wezen,"

zeide zijne reisgenoote.

„Het zou nog al leep zijn, zou 't niet, als

wij in de eerste herberg de beste onzen intrek

namen, zoodat Sowerberry, wanneer hij ons ver-

volgt, er zijn ouden neus te gelijk in steken en

ons aan de politie overleveren kon met hand-

boeien aan," zeide Claypole op een schimpenden

toon. „Neen, ik zal tot in de meest verwijderde

steegjes dringen en niet eer stilhouden, alvorens

ik het afgelegenste huis der stad gevonden heb.

Dank je goed gesternte, dat je een man hebt,

die voor je denkt; want waren wij niet terstond

met opzet een verkeerden weg ingeslagen en ver-

volgens over het veld teruggekomen, dan zoudt

gij al sedert eene week in de kast zitten."

„Ik weet, dat ik niet zoo verstandig ben als

gij," antwoordde Charlotte, „maar geef aan mij

alleen van alles de schuld niet, en zeg niet,

dat ik zou zitten. Indien ik zat, zoudt gij ook

zitten."

„Gij hebt het geld uit de lade genomen, zooals

je ook zeer goed weet," zeide Claypole.

„Ik heb het voor jou genomen, beste Noach,"

antwoordde Charlotte.

„Heb ik het onder mij gehouden?" vroeg

Claypole.

„Neen, gij vertrouwdet" mij en hebt het mij

laten dragen, lieve Noach," zeide Charlotte, ter-

wijl zij hem onder de kin streelde en haar arm

onder den zijnen stak.

Zoo was het ook inderdaad; daar het echter

Claypole's gewoonte niet was, in wie het ook

zijn mocht, een blind en dwaas vertrouwen te

stellen, moet ter rechtvaardiging van dien heer

worden opgemerkt, dat hij slechts daarom het

geld aan Charlotte had toevertrouwd, opdat men,

wanneer zij vervolgd en ingehaald werden, het

geld bij haar zou vinden en hij daardoor gelegen-

heid zou hebben om zijne onschuld aan den

diefstal te beweren, terwijl zijne kans om te ont-

komen er zeer veel gemakkelijker door gemaakt
werd. Het spreekt van zelve, dat hij thans deze

beweegredenen niet uit elkander zette, en zij

stapten, met vurige liefde voor elkander, verder.

Ingevolge zijn goed overl-egd plan, liep Clay-

pole voort zonder zich ergens op te houden,

totdat zij den hoek van Islington bereikt had-

den, alwaar hij wijselijk uit de menigte menschen

en rijtuigen opmaakte, dat hier Londen eigen-

lijk eerst een aanvang nam. Hij lette op, welke

de volkrijkste straten waren, en gevo'.glijk die,

welke hij voornamelijk vermijden moest, en be-

vond zich spoedig in een doolhof van donkere,

verwarde en morsige streken, tusschen Oray's

Inn Lane en Smithfield.
Noach trok Charlotte door vele vuile straten

en steegjes met zich voort, nu eens in de goot

stappende, om met een enkelen blik het geheele

uiterlijk van sommige kleine herbergen op te

nemen, dan weer langzaam voortsukkelende, wan-

neer het hem voorkwam, dat ze al te druk

waren. Eindelijk bleef hij voor eene herberg staan,

die er armoediger en smeriger uitzag dan alle

anderen, en nadat hij haar van de overzijde der

straat nauwkeurig onderzocht had, gaf hij zijn

voornemen te kennen, om hier den nacht door

te brengen.

„Geef nu hier het pak," zeide Noach, terwijl

hij het van Charlotte's schouders nam en over

zijne eigene schouders wierp, „en spreek niet

dan wanneer je iets gevraagd wordt. Hoe heet

dit huis, de dr—drie—drie wat?"
„Kreupelen," zeide Charlotte.

„De drie kreupelen!" herhaalde Claypole, „dat

is zoo'n kwaad uithangbord niet. Houd je dicht

achter mij en kom nu." Onder dergelijke raad-

gevingen duwde hij met zijn schouder de kra-

kende deur open en trad met Charlotte het huis

binnen.

Aan de toonbank bevond zich niemand be-

halve een jonge jood, die op zijne ellebogen leunde

en in een smerig nieuwsblad las. Hij staarde

Noach strak, en Noach hem strak aan.

Had Noach zijne armhuisplunje nog aan het

lijf gehad, dan zou de jood wel reden genoeg

gehad hebben, om zijne oogen wijd open te zet-

ten; daar Claypole echter een kort buis over

zijne leeren broek droeg, zoo was het niet zeer

duidelijk, waarom zijn uiterlijk zooveel opzien in

eene herberg baarde.

„Ben ik hier in de Drie Kreupelen?" vroeg

Noach.
„Dat is de naam van dit huis," antwoordde

de jood.

„Wij komen van het land, en een heer, dien

wij onderweg ontmoetten, heeft ons dit logement

aanbevolen," zeide Noach, en knikte Charlotte

toe, misschien om haar opmerkzaam te maken

op zijn snedigen inval om zich aanzien te ver-

schaffen, misschien ook om haar te waarschuwen,

dat zij geene verwondering moest laten blijken.

„Wij zouden hier dezen nacht wel willen slapen."

„Ik weet niet of dat gaan zal," zeide Barney,

want deze was het opwachtende spook. „Ik zal

echter gaan vragen."

„Wijs ons de gelagkamer en geef ons wat koud

vleesch en een glas bier," zeide Noach. Barney

bracht hen in een achterkamertje en zette hun

het gevraagde voor, zeide hun te gelijker tijd,

dat zij den nacht daar konden doorbrengen, en

verliet het beminnelijke paar.



Nu bevond dit achterkamertje zich onmiddellijk

achter de toonbank, maar eenige treden lager,

zoodat iemand, met het huis bekend, wanneer hij

een klein gordijntje wegschoof, dat voor een raam
in den muur van het achterkamertje vijf voet

boven den grond hing, niet alleen op de gasten
in bedoeld vertrekje kon neerzien, zonder groot
gevaar van opgemerkt te worden, maar ook het
onderwerp van hun gesprek vrij goed kon vol-

gen, wanneer hij het oor tegen het beschot legde.

De waard der herberg luisterde ook werkelijk

gedurende vijf minuten, en Barney was nauwe-
lijks van het paar teruggekomen, toen Fagin,
uithoofde zijner avondbezigheden, aan de toon-

bank verscheen, om naar sommigen zijner jeug-
dige leerlingen te vragen.

„Stil!" zeide Barney, „er zijn hier vreemden
in het achterkamertje."

„Vreemden!" herhaalde de oude jood op een
fluisterenden toon.

„Ja, van het land, en waarschijnlijk iets voor
jou, als ik het niet mis heb."

Fagin scheen deze mededeeling met groote
belangstelling aan te hooren; hij klom op een
stoel, gluurde voorzichtig achter het gordijntje
en kon op zijn geheimzinnigen post zien,, hoe
Claypole at van het koude vleesch en porter
dronk, en van beide slechts homoeopathische hoe-
veelheden aan Charlotte toedeelde, die zeer ge-
duldig naast hem zat, terwijl hij met genoegen
zat te eten en te drinken.

„Aha !" fluisterde hij, terwijl hij zich tot

Barney keerde. „Hij kan goed voor ons worden;,
hij weet hoe hij met eene vrouw moet om-
gaan. Maak niet meer gedruisch dan eene muis,
mijn waarde, en ik zal afluisteren wat zij

spreken."

De jood hield zijn oor tegen het beschot en
luisterde met de grootste inspanning, terwijl hij

tevens door het glas naar binnen loerde.

„Ik wil . nu een heer worden," zeide mijnheer
Claypole, terwijl hij zijne lange beenen uitstrekte

en een gesprek voortzette, waarvan Fagin het

begin niet gehoord had. „Geen oude doodkisten
meer, Charlotte, maar een heerenleven, en wan-
neer gij wilt, Charlotte, zult gij eene dame
worden."
„Dat zou mij wel bevallen, lieve," antwoordde

Charlotte, „maar wij kunnen niet alle dagen
koffers ledigen en ons met het geld uit de voeten
maken."
„Och, men kan ook andere zaken doen, dan

alleen koffers ledigen," zeide Claypole.
„Wat bedoelt gij daarmede?"
„Zakken, reticu.es, huizen, diligences, banken,"

zeide Claypole, terwijl hij met zijne bierkruik

in de hand opstond.

„Maar dat alles kunt gij toch alleen niet ver-

richten," zeide Charlotte.

„Ik zal mijn best doen om met anderen eene
compagnieschap aan te gaan. Wij zullen elkander

dan op de eene of andere wijze kunnen helpen;
Gij zijt vijftig andere vrouwen waard; ik heb
nimmer zoo'n slimme meid gezien als jij soms
zijn kunt."

„Heer! wat hoor ik je gaarne zoo spreken!"
riep Charlotte, terwijl zij hem op zijn leelijk

gezicht kuste.

„Het is goed; trek het je maar niet al te

zeer aan, wanneer ik wel eens ongemakkelijk
van humeur ben," zeide Naach terwijl hij zich

met groote deftigheid van haar losmaakte. „Ik
zou wel de hoofdman eener rooverbende willen

zijn, die ik zou aanvoeren, zonder dat zij mij
zelfs kende; — dat zou een klolfje naar mijne hand
zijn, vooral wanneer het goed wat opbracht; wan-
neer wij maar met eenige menschen van dat
slag in aanraking konden komen, zou ik er gaarne
een twintigponds banknoot voor geven, die gij

medegenomen hebt, want ik weet toch niet, hoe
ik die gewisseld zal krijgen!"

Nadat Noach Claypole aldus zijne meening
had te kennen gegeven, keek hij met een wijs

}

gezicht in het bierglas, schudde dit eens, knikte !

Charlotte genadig toe, en nam eene duchtige
j

teug, waardoor hij zeer verfrischt scheen te zijn.
j

Hij dacht er juist over na, nog eene tweede teug i

te nemen, toen de deur geopend werd en een
j

vreemdeling binnentrad.

Die vreemde.ing was Fagin. Hij keek zeer

vriendelijk, maakte eene diepe buiging toen

hij naderde, nam aan de naaste tafel plaats

en vroeg aan den grijnzenden Barney iets te

drinken.

„Een schoone avond, maar koel voor den tijd

van 't jaar," zeide Fagin, terwijl hij zich de han-
den wreef. „Gij komt van buiten, zie ik?"

„Waar ziet gij dat aan?" vroeg Noach Clay-
pole. .-;... ;

„Wij hebben hier in L o n d e. n zooveel stof

njet," antwoordde de jood, terwijl hij van Noach's
schoenen op die van Charlotte, en van deze op
de twee pakken wees.

„Gij zijt een slimme knaap!" zeide Noach. „Hal
ha! hoor toch, Charlotte."

„Ja, slim moet men in deze stad wezen,"
antwoordde de

.
jood, die op een vertrouwe-

lijken fluisterenden toon sprak, „dat zal waar
zijn!"

Bij deze woorden streek Fagin met zijn voor-
sten vinger tegen zijn langen neus, en Claypole
beproefde die beweging na te doen, schoon hem
dit niet volkomen gelukte, daar zijn neus er

niet groot genoeg voor was. Fagin scheen, echter
deze poging te houden voor eene volmondige
toestemming met zijn meening, en liet met zeer

veel beleefdheid den brandewijn, dien Barney
juist binnenbracht, rondgaan.

„Dat is wat goeds," merkte Claypole aan, ter-i

wijl hij met zijne lippen smakte.

„Nu," zeide Fagin, „men behoeft niet altijd

koffers, zakken, reticules, diligences en banken
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te ledigen, wanneer men slechts matig, drinkt."

Niet zoodra had mijnheer Claypole dit uit-

treksel uit zijne eigene woorden gehoord, of

hij viel op zijn stoel terug, en staarde van den

jood op Charlotte, met een gelaat zoo wit als

sneeuw, en waarop de grootste verbazing te

lezen stond.

„Wees niet bekommerd, mijn vriend," zeide

de jood en schoof zijn stoel naderbij. Ha! Ha!
het is gelukkig, dat toevallig ik alleen het

hoorde, een groot geluk!"

„Ik heb niets genomen," stamelde Noach, die

de beenen niet meer uitstrekte als een heer,

maar ze geheel en al onder zijn stoel trok; zij

bevalt mij; ik ben oprecht geweest en gij kunt

dus gerust zijn."

Noach's gemoed moge na deze betuigingen

misschien weer rustig geworden zijn, maar zijn

lichaam was het zeker niet, want hij woelde

heen en weer in verschillende houdingen en

staarde zijn nieuwen vriend somwijlen aan met

eene mengeling van vrees en wantrouwen.
„Ik zal je nog meer zeggen," vervolgde Fagin,

nadat hij het meisje, door haar vriendelijk toe

te knikken en haar moed in te spreken, had
gerustgesteld. „Ik heb een vriend, die jou gelief-.

koosden wensch bevredigen en je op den weg
helpen kan, om den tak van ons beroep te be-

„KIJK DAAR, DAT ZIJN DE LICHTJSN VAN LONDKN." (biZ. 15U-)

heeft. het gedaan; Charlpttej gij weet, "dat gij het

gedaan hebt," _ ;;....:

„Het komt er niet op aan, wie het genomen
heeft, vriend," antwoordde Fagin, die intusschen

een valkenblik op het meisje en de twee pakken

wierp. Ik behoor ook tot dezen stand; en daarom
bevalt gij mij."

,,Tot welken stand?" vroeg Claypole, die

eenigszins geruster werd.

j,lk oefen hetzelfde beroep uit als alle lieden

hier in huis. Oij hebt den spijker op den kop
geslagen en zijt hier zoo veilig als maar moge-
lijk is. Er is in de geheele stad geen veiliger

plaats dan De Kreupelen, dat wil zeggen, wan-
neer ik zulks wil; en gij en het jonge meisje

oefenen, die je het meeste bevalt, en in al de
anderen onderricht te bekomen."

„Gij spreekt alsof je dat alles ernst is," ant-

woordde Claypole.

„Wat zou het mij' helpen om niet ernstig te

spreken," vroeg de jood, zijne schouders op-

halende. „Kom mee, ik wil een paar woorden
met je onder vier oogen spreken."

„Wij behoeven ons niet te derangeeren," ant-

woordde Noach, die langzamerhand zijne beenen
weer uitstrekte. „Zij kan het reisgoed intus-

schen naar boven dragen. Char.otte, neem de
pakken op."

Deze order, met groote majesteit gegeven,

werd zonder eenige de minste aarzeling uitge-
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voerd; Charlotte verliet de kamer met de pak-

ken, terwijl Noach de deur openhield, totdat rij

buiten was.
„Zij is tamelijk goed gedresseerd, is zij niet?"

vroeg Noach Claypole toen hij weer zitten ging,

op den toon van een menagerie-houder, die een
wild dier getemd heeft.

„Uitmuntend," antwoordde Fagin, terwijl hij

hem op den schouder klopte: „gij zijt een genie

mijn vriend."

„Wel, als ik dat niet was, dan zou ik ver-

moedelijk hier niet zijn," zeide Noach, „doch ik

geloof, dat zij als gij tijd verliest, terug zal zijn

alvorens gij nog een woord gezegd hebt."

„Nu, hoe denkt gij er over," vroeg Fagin.

„Kunt gij iets beters doen, dan naar mijn vriend

te gaan."
„Heeft hij eene goede broodwinning, en waar?"

vroeg Noach, terwijl hij met zijne kleine grijze

oogen knipoogde.

„Een bovenste beste; hij geeft aan vele han-
den bezigheid," antwoordde de jood, „en heeft

een uitgelezen gezelschap."

„Allen uit de stad?" vroeg Claypole.

„Geen enkel buitenman er onder, en ik ge-

loof, dat hij je niet eens op mijne aanbeveling
zou aannemen, wanneer hij niet juist nu aan
menschen gebrek had," zeide Fagin.

„Zou ik dat moeten afgeven?" vroeg Noach,
terwijl hij op zijne broekzakken sloeg.

„Het zal anders niet wel kunnen gaan," ant-

woordde de jood op een vasten toon.

„Twintig pond — het is een mooi sommetje!"
„Zoo het eene enkele banknoot is, kunt gij

ze zonder gevaar niet uitgeven," antwoordde
Fagin. „Men zal het nommer en de dagteeke-

ning onthouden en aan de bank opgegeven heb-

ben. Zij heeft daarom ook voor mijn vriend

niet veel waarde, en hij zal ze goedkoop moeten
afzetten."

„Wanneer kan ik hem spreken?" vroeg Noach.
„Morgenochtend."
„Waar?"
„Hier."

„Hm! wat geeft hij voor loon?"
„Een leven als een gentleman, — vri/ tafel en

huisvesting, tabak en drank, — de helft van alles

wat jij verdient, en de helft van hetgeen je

vriendin verdient," antwoordde Fagin.

Of Noach Claypole zelfs zulke verleidelijke

voorwaarden zou hebben aangenomen, indien

hij geheel vrij ware geweest, is twijfelachtig;

maar hij bedacht dat het, in geval van weigering,

geheel in de macht van zijn nieuwen bekende
lag, om hem aan de politie uit te leveren (er

zijn wel onwaarschijnlijker dingen gebeurd), gaf
derhalve langzamerhand toe en zeide, dat hij er

denkelijk wel mede tevreden zou zijn.

„Maar gij ziet," merkte Noach aan, „dat zij

veel doen kan, en ik verlang daarentegen eene
gemakkelijke bezigheid te bekomen."

„Een heel gemakkelijk werk?" vroeg Fagin.

„Ja, zoo iets," hernam Claypole. „Wat dunkt
u wel, dat geschikt voor mij zou wezen? Iets,

dat de krachten niet te zeer inspant, en niet

zeer gevaarlijk is, weet ge? Zoo iets moet het
wezen."

„Ik hoorde je spreken van het beloeren van
anderen, mijn waarde," zeide Fagin. „Mijn vriend

heeft iemand noodig, die daartoe zeer geschikt is."

„Wel ik heb dat ook gezegd, en het lijkt mij

anders zoo kwaad niet toe," zeide Claypole lang-

zaam, „maar het wordt op zich zelve slecht

betaald, weet ge?"
„Dat is waar," zeide de jood nadenkende, of

veinzende na te denken; „dus, dat gaat niet."

„Maar wat dunkt u dan?" vroeg Noach, hem
verlangend aanziende. „Zoo iets op eene glui-

pende manier, dat een prettig werk is, en waarbij

men niet veel meer gevaar loopt dan wanneer
men thuis zit."

„Wat dunkt je dan van oude dames?" vroeg
Fagin. „Er is goed wat te verdienen, wanneer
men haar reticules en dergelijke zaken afneemt
en daarmede den eersten hoek den besten om-
loopt."

„Schreeuwen ze niet erg, en krabben zij niet wel
eens?" vroeg Noach, het hoofd schuddende. „Ik

geloof niet, dat dit aan mijne roeping zou beant-

woorden. Is er nog geen andere weg open?"
„Wacht!" zeide de jood, terwijl hij zijne hand

op Noach's knie legde. De kinderen."

„Wat is dat?" vroeg mijnheer Claypole.

„Wel," zeide Fagin, „er worden dikwijls kin-

deren door hunne moeders met geld uitgezon-

den naar de winkels of dergelijke; dit nu, neemt
gij hun af; zij hebben het altijd in de hand;
dan stoot gij ze in eene goot en gaat langzaam
voort, alsof er niets anders gebeurd is, dan dat

een kind door zijne eigen schuld in de goot ge-

vallen is. Ha! ha! ha!"
„Ha! Ha!" lachte Claypole uitbundig, terwijl

hij van blijdschap met de lange beenen trap-

pelde. „Heer! dat is juist iets voor mij."

„Wel zeker," meende Fagin, „en in C a m-
den Town, en Battle Bridge en omstre-

ken zult gij eene beste jacht kunnen maken;
daar stuurt men de kinderen veel om boodschap-
pen uit; en gij kunt zooveel kinderen in de
goot stoppen als gij wilt, elk uur op den dag.

Ha! ha! ha!"

Met deze woorden gaf Fagin Claypole een

stomp in de zijde, en zij barstten beiden in een
langen en luiden schaterlach uit.

„Wel, die zaak is in orde!" zeide Noach, nadat

hij weer tot zich zelven, en Charlotte terug-

gekomen was. „Wanneer kan ik morgenochtend
mijn goeden vriend spreken?"

„Is tien ure goed?" vroeg de jood, terwijl

hij er bijvoegde toen Claypole toestemmend
knikte: „welken naam moet ik mijn vriend

geven?"



„Bolter," antwoordde Noach, die zich op zulk

een geval reeds had voorbereid. Mooris Bolter.

Dit is mejuffrouw Bolter."

„Mejuffrouw Bolter, gehoorzame dienaar," zeide

Fagin, terwijl hij eene koddige buiging voor Char-

lotte maakte. „Ik hoop haar spoedig nader te

I leeren kennen."

„Hoort gij wel, wat die heer zegt, Charlotte?"

I
donderde Claypole.

„Ja, beste Noach," antwoordde juffrouw Bol-

ter, hare hand uitstrekkende.

„Zij noemt mij Noach, wanneer zij zeer teeder

is," zeide mijnheer Mooris Bolter, wijlen Clay-

;

pole. „Gij begrijpt mij?"

„O ja, ik begrijp — volkomen," antwoordde

! Fagin, die de waarheid sprak. „Goedennacht!

i Goedennacht!"
Met vele buigingen en complimenten nam

' Fagin afscheid. Noach Claypole daarentegen maak-

te zijne goede dame bekend met de overeen-

komst, welke hij gesloten had, en wel met al de

waardigheid en den hoogmoed van de meerder-

heid, die niet alleen een lid van het sterkere

geslacht, maar ook den gentleman toekomt, die

de waarheid weet te schatten van het bijzon-

dere beroep, om kinderen in de goot te stoppen

te Londen en omstreken.

XLIII.

HOE DB ÖESLEPEN DRAAIER IN HANDEN DER

POLITIE YIEL.

„Gij waart dus zelf je eigen vriend?" vroeg

Noach Claypole, anders Bolter, toen hij volgens

afspraak, den volgenden morgen bij den jood in

huis kwam; „ik dacht het gisteren wel!"

„Iedereen is zijn eigen vriend, mijn waarde,"

antwoordde Fagin met zijn vriendelijksten grijns-

lach. „Hij heeft nooit zoo'n goeden vriend als

zich zelven."

„Somtijds uitgezonderd," zeide Mooris Bolter,

het air aannemende van een man van de wereld.

„Sommige lieden hebben geen grooter vijand dan

zich zelven."

„Geloof dat niet," antwoordde Fagin. .Wan-

neer iemand zijn eigen vijand is, komt het alleen

daar vandaan, dat hij al te zeer zijn eigen vriend

is, maar niet omdat hij voor alle anderen zorgt,

behalve voor zich zelven. Neen zoo iets bestaat

niet in de natuur."

„Het behoorde zoo niet te zijn, schoon het toch

wel het geval is," antwoordde Bolter.

„Gekheid, sommige too venaars zeggen, dat

nommer drie het toovergetal is ; anderen hou-

den er de zeven voor, maar het is geen van

die beiden; het is nommer één."

„Ha! ha!" lachte Bolter: „leve nommer één!"

„In een klein gezelschap, als het onze, vriend-

lief," zeide de jood, die het noodig achtte om
zijne positie nader te doen kennen, „hebben wij

een algemeen nommer één; dat wil zeggen, jij

kunt je zelven niet voor nommer één houden

zonder ook mij en al de andere jongelui daar-

onder te begrijpen."

„Te duivel!" riep Bolter uit.

„Gij ziet," vervolgde de jood, die deze storing

niet scheen op te merken, „wij zijn zoo nauw
aan elkander verbonden, en onze belangen zijn

zoo geheel en al dezelfde, dat het niet anders

zijn kan. Bij voorbeeld, gij wi'.t voor nommer
één zorgen en meent daarmede je zelven —

"

„Juist," antwoordde Bolter, „gij 1 hebt mijne

meen'ng getroffen."

„Zoo kunt gij immers niet voor je zelven,

nommer één, zorgen, zonder ook tevens voor

mij, nommer één, te zorgen."

„Nommer twee, wi'.t gij zeggen," antwoordde

Bolter, die ruimschoots bedeeld was met die

hoedanigheid, welke wij! eigenliefde noemen.

„Neen, volstrekt niet," meende Fagin, „ik ben

voor jou van evenveel gewicht als jij het voor

je zelven zijt."

„Gij 1 zijt een zeer verstandig man," zeide

Bolter, „en gij bevalt mij uitmuntend, maar

zulke dikke vrienden zijn wij toch niet."

„Denk eens," zeide de jood, zijne schouders

ophalende en zijne armen uitstrekkende, „denk

eens na. Jij hebt iets gedaan wat een zeer aardig

zaakje is, en waarvoor ik je achting toedraag,

maar dat je ook tevens den halsdoek om den nek

brengen kan, die zoo licht aangedaan, maar zoo

moeielijk weder los te knoopen is, — in goed

Engelsch gesproken, den strop."

Bolter greep naar zijn halsdoek, alsof hij dien

te vast gestrikt had, en mompelde een toestem-

mend antwoord, alleen in klanken, maar niet in

woorden verstaanbaar.

„De galg," vervolgde Fagin, „de galg is een

leelijke wegwijzer, die naar een zeer scherpen

hoek Wijst, waar reeds menig knap man op zijne

loopbaan werd gestuit. Op den rechten weg en

op een afstand van de galg te blijven, is voor

jou nommer één.

„Natuurlijk," zeide Bolter, „maar waarom spreekt

gij van zulke dingen?"
„Alleen om je mijne meening duidelijk te

maken," antwoordde de jood, terwijl hij zijne

wenkbrauwen optrok. „Dit mogelijk te maken,

hangt van mij af; mijne kleine broodwinning aan

den gang te houden ligt aan jou. Het eerste is

jou nommer één, het tweede is mijn nommer

één. Hoe hooger jij jou nommer één in eere

houdt, hoe meer jij je om het mijne moet bekom-

meren, en zoo komen wij van zelve terug op

hetgeen ik je in het begin zeide, dat het inacht-

nemen van nommer één ons allen bij elkander

houdt en houden moet, indien wij niet allen te

I

zamen ten verderve willen gevoerd worden."
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„Dat is waar," antwoordde Botter nadenkend.

„Gij zijt een oude slimme snaak."

Fagin zag met innig genoegen, dat deze erken-

ning zijner macht geen eenvoudig compliment

meer was, dat hij veeleer zijn nieuw aangewor-
ven leerling werkelijk eerbied voor zijn verstand

had ingeboezemd, en er lag hem veel aan ge-

legen, dat zijn nieuwe kweeke ing in den beginne

zijn overwicht gevoelde. Om dien zoo gewensch-
ten en nuttigen indruk duurzamer te maken,
deelde hij hem vrij omstandig den aard en den
omvang van zijne zaken mede, en wist daarbij

zoo gepast waarheid met verdichting te verbin-

den, dat Bolter's eerbud zichtbaar toe.:am, en
bij hem ook eene zekere heilzame vrees ontstond

welke de oude bijzonder levendig wenschte te

houden.

„Dit wederkeerige vertrouwen, dat wij in

elkander stellen, is het 't welk mij onder zware
verliezen troost," zeide de jood. „Zoo verloor ik

gistermorgen een mijner beste gezellen."

„Gij bedoelt toch niet, dat hij stierf?" vroeg

Bolter.

„Neen, neen," antwoordde Fagin. „Zoo erg is

het niet. Niet volkomen zoo erg."

„Dan werd hij misschien — ?"

„Vermist," viel de jood hem in de rede; „ja

hij werd vermist."

„Op eene bijzondere wijze?" vroeg Boter.

„Neen, niet zoo heel bjzonder," antwoordde
Fagin; „men beschuldigde hem, dat hij iemands
zakken onderzocht had, en vond een zilveren

snuifdoos bij hem, zijne eigen snuifdoos, mijn

waarde, zijne eigene snuifdoos, want hij snuift

zelf en zeer veel. Zij hielden hem tot heden vast,

want zij meenden den eigenaar te kennen. Ha,

hij was vijftig zi.veren snuifdoozen waard, en ik

zou gaarne de waarde daarvan willen geven om
hem terug te bekomen. Gij hadt den „Draaier"

moeten kennen!"
„Ik hoop, met hem kennis te zullen maken;

denkt gij van niet?" zeide Bolter.

„Ik twijfel er aan," antwoordde de jood met
een zucht. „Vindt men geen nieuw bewijs, dan
zullen wij hem over eene week of zes terug-

zien; wordt echter het bewijs gevonden, dan moet
hij weg. Men weet welk een geslepen knaap hij

is, en hij zal wel een levenslange worden; zij

zullen van den „Geslepene" niets minder maken
dan een levenslange."

„Wat verstaat gij onder „een levenslange?"

vroeg Bolter; „waarom spreekt gij op die wijze

tegen mij; waarom spreekt gij niet, dat ik u
begrijpen kan?"

Fagin stond juist op het punt om zijne ge-

heimzinnige uitdrukkingen in verstaanbare taal

te vertolken; en, vertolkt zijnde, zou Bolter ge-

weten hebben, dat zij die vereeniging van woor-

den beteekenen, waaronder men „levenslange

transportatie naar Bontany Bay" verstaat,

toen het gesprek werd afgebroken door de komst

van Bates, die zijne beide handen in zijne wijde
broekzakken hield en een half verdrietig, half

lachend gezicht toonde.

„Het is gedaan, Fagin," zeide Charley, toen

hij en zijne nieuwe makker aan elkander waren
•piajsaSjooA

„Wat bedoelt gij?"

„Ze hebben den heer gevonden, aan wien
de doos toebehoort; er kwamen nog een paar
andere menschen, die den „Draaier" gezien heb-

ben, en de „Ges'epene" is genoteerd voor eene
buitenlandsche reis," zeide Bates. „Ik moet een

compleet rouwpak hebben, Fagin, en een band
om mijn hoed, om hem nog eenmaal te bezoeken
voordat hij de reis aanneemt. Te denken dat

Dawkins, de „Draaier" — de geslepene „Draaier"
— om eene nietige snuifdoos van twee en een
halve penny weg moet! Ik had nooit gedacht,

dat hij het onder een gouden horloge met ketting

en toebehooren doen zou. Waarom stal hij een
ouden rijken heer niet alles af, opdat hij als een

voornaam heer werd weggebracht, en niet als

een geringe dief zonder roem of eer?"
Met de/.e uitdrukkingen van dee neming in het

lot van zijn onge.ukkhjen vriend, ging Charley
Bates met een verdrietig ert neerslachtig gelaat

op den naasten stoel zitten.

„Wat praat gij van zonder roem of eer?"
riep Fagin uit, een gramstorigen blik op zijn

kweekeling werpende. „Was hij niet a tijd de

eerste onder jelui? Is er een onder u, die hem
kan bereiken of evenaren, in welk opzicht dan
ook?"

„Niet een," antwoordde Bates op een toon,

schor van aandoening, „niet een."

„Wat praat gij dan?" vervolgde de jood drif-

tig; „wat jammert gij dan?"
„Omdat het niet openbaar gemaakt zal wor-

den," antwoordde Charley, aangevuurd door
den stroom van zijn verdriet om zijn eerwaar-

den vriend te trotseeren; „omdat het niet in

het vonnis vermeld zal staan; omdat niemand
niet half zal we:en, wat hij was. Komt hij in

het register van Newgate te staan ? Waar-
schijnlijk niet. O, mijn oog, mijn oog, welk een

slag!"

„Ha! ha!" riep Fagin, zijne rechterhand uit-

strekkende, en zich tot Bolter wendende, met
een luiden lach, die hem deed schudden alsof hij

een toeval had; „zie eens, hoe fier zij op hun
stand zijn! Is dat niet schoon?"

Bolter knikte toestemmend, maar de jood be-

schouwde eenige oogenblikken met klaarblijkelijk

welgevallen den bedroerden Bates, trad vervolgens

op hem toe en klopte hem op de schouders.

„Maal er niet langer over, Charley," zeide

Fagin met welwillendheid, „het zal bekend wor-

den, het zal zeker bekend worden; men zal weten

wat voor een knappen jongen hij was; hij zal het

zelf aan den dag brengen en zijne oude vrienden

en leermeesters geene schande aandoen. Bedenk



ook hoe jong hij nog is. Welk eene onderschei-

ding, Charley, op zijn ouderdom reeds levenslang

gebannen te worden!"
„Dat is zeker eene groote eer," zeide Bates,

eenigszins getroost.

„Hij krijgt al wat hij noodig heeft," vervolgde

de jood, „hij zal in een steenen huis wonen als

een gentleman, als een gentleman! Hij heelt eiken

dag zijn bier en zijn geld in den zak, waarmede
hij kruis of munt kan spelen, al kan hij het dan

niet verleren."

„Zal hij dat waarlijk?" vroeg Charley Bates.

„Zeker zal hij dat," ging de jood voort, „en

een man met een groote pruik, de knapste van

alle advocaten, zal hem verdedigen; en hij zal

zelf eene redevoering houden, wanneer hij daar-

toe den lust gevoelt, en dan lezen wij alles in

de dagbladen — „de Geslepen Draaier" — uit-

bundig gelach — hier kreeg het Hof stuiptrek-

kingen" — eh, Charley, eh?"
„Ha! ha!" lachte mijnheer Bates, „dat zou

een grap zijn, Fagin. Ik zeg, wat zou hij hen

havenen, zou hij niet?"

„Zou?" zeide de jood, „neen, hij zal, hij wil!"

„Ja, hij zal voorzeker," herhaalde Bates, zich

in de handen wrijvende.

„Ik zie hem reeds voor mij !" vervolgde de

jood, zijne blikken op zijn pupil vestigende.

„Ik ook," riep Charley Bates, ha! ha! ik ook.

Ik zie waarachtig alles voor mij, Fagin. Wat
een grap! Wat een plechtige grap! Al de prui-

ken doen hun best om er deftig uit te zien, en

Jack Dawkins houdt eene zoo hartelijke en dege-

lijke redevoering tot hen, als ware hij zelf des rech-

ters zoon, die na het diner eene speech houdt."

De jood had zijn jongen vriend werkelijk in

zulk eene vroolijke stemming gebracht, dat

Bates, die den „Draaier" eerst voor een marte-

laar had aangezien, hem thans beschouwde als

den hoofdpersoon eener ongemeene en uitgele-

zene klucht, en den tijd niet afwachten kon, dat

zijn voormalige makker eene zoo gunstige gelegen-

heid zou vinden om zijne bekwaamheden ten toon

te spreiden.

„Wij moeten door een of ander middel weten,

hoe hij zich dien dag gedraagt," zeide Fagin.

„Ik zal er over nadenken."

„Zal ik er heen gaan?" vroeg Charley.

„Om de geheele wereld niet," antwoordde de

jood; „zijt gij dol, geheel dol, dat gij zoudt wil-

len gaan naar de plaats, waar neen, Char-

ley, één te gelijk verloren is genoeg."

„Ik denk toch niet, dat gij zelf wilt gaan?"

vroeg Charley met een spolachtig lachje.

„Dat zou niet best gaan," antwoordde Fagin

hoofdschuddend.

„Waarom zendt gij den njeuwe"ing hier niet?"

vroeg Bates, terwijl hij de hand op Noach's arm

legde. „Niemand kent hem/'

„Wel, wanneer hij er geen lust in heeft,"

merkte Fagin op.

„Lust!" viel Charley hem in de rede, „zou hij

er geen lust in hebben?"
„Werkelijk niet, vriend.ief, werkelijk niet," zeide

Fagin, terwijl hij zich tot Bolter wendde.

Noach trad naar de deur, schudde het hoofd

met eenige ontsteltenis en antwoordde: „neen,

neen, niets daarvan. Dat is mijn departement niet!"

„Welk departement heet hij bekomen, Fagin?"
vroeg Bates, terwijl hij Noach's magere gestalte

met diepen afkeer opnam. „Zich wegpakken wan-

neer het niet richtig is, en zich volstoppen wanneer

er geen gevaar is? Is dat zijn vak?"
„Bekommer je daar niet om," antwoordde Bol-

ter, „en veroorloof je geene vrijheden tegen je

superieuren, jongetje, of je zult spoedig ondervin-

den, dat jij niet aan het rechte kantoor zijt."

Mijnheer Bates lachte zoo geweldig bij deze

kostelijke bedreiging, dat het vrij lang duurde

eer Fagin tusschen beiden treden en aan Bolter

beduiden kon, dat hij zich aan geen gevaar hoege-

naamd blootstelde, wanneer hij naar het po'.i.ie-

bureau ging; dat niels van de kleinigheid, waaraan

hij zich schuldig gemaakt had, noch eenige be-

schrijving van zijn persoon, tot heden in de

hoofdstad bekend was, en dat men zelfs waar-

schijnlijk niet vermoedde, dat hij hier eene

schuilplaats had gezocht; dat hij, behoorlijk ver-

kleed, even zoo veilig daarheen gaan kon als naar

eenige andere plaats in Londen, vooral daar

dit zeker de laatste plaats zou zijn, werwaarts men
vermoeden kon, dat hij zich uit vrijen wil zou

begeven.

Gedeeltelijk door deze voorstellingen overreed,

maar nog meer uit vrees voor den jood, stemde

Bolter er eindelijk, doch met een geme ijk gezicht,

in toe, om de zaak op zich te nemen. Onder
Fagin's leiding trok hij derhalve onmiddellijk

een voermansbuis, eene f.uwee en broek en leeren

slopkousen aan, welke stukken Fagin in voorraad

had. Deze gaf hem nog een hoed, die rijkelijk

met tol-quitantiën gegarneerd was, en eene

zweep.
Zoo uitgedost, zou hij naar de gerechtszaal

slenteren, zooals menige boer van Covent-Oar-
d e n-M a r k e t wel doet, om zijne nieuwsgierig-

heid te bevredigen, en daar hij een boersche en

plompe kerel was, als ooit uit een dorp naar de

hoofdstad gekomen was, vertrouwde Fagin dat

niemand hem voor iets anders zou aanzien dan

hetgeen hij schijnen moest.

Nadat deze voorbereidende maatregelen ge-

nomen waren en men hem de noodige trekken en

gebaren had medegedeeld, waaraan hij den „ge-

slepen Draaier" herkennen kon, bracht Bates hem

door nauwe donkere steegjes en poortjes tot in

de nabijheid van Bo w-S t reet. Hier beschreef

hij hem het gebouw, en gaf hem menige

vingerwijzing hoe hij rechtdoor door de straat

moest loopen; dat hij, wanneer hij op het plein

kwam, de deur met de stoep aan de rechter-



hand meest binnengaan, en rijn hoed moest

afnemen, zoodra hij in de zaal kwam. Charley

zeide, dat hij hard moest loopen, en beloofde hem
te zullen opwachten op dezelfde plaats, waar hij

hem thans verliet

Noach Claypole, of Mooris Bolter, zooals de

lezer wil, volgde stiptelijk de aanwijzingen welke

hij ontvangen had, want zij waren, daar Bates

zeer goed met de localiteit bekend ufas, zoo nauw-

keurig, dat hij zich in de tegenwoordigheid van

den magistraat bevond zonder dat hij iemand

iets had behoeven te vragen. Er waren nog meer
menschen, voornamelijk vrouwen, in de vrij mor-

sige zwartberookte zaal; aan het boveneinde

bevond zich eene verhevenheid, door een hek-

werk van het overig gedeelte afgescheiden. Op
die verhevenheid bevond zich, aan de linkerzijde

tegen den muur, eene soort van kooi voor de ge-

vangenen, eene tweede ruimte, in het midden,

voor de getuigen, en een lessenaar voor de

magistraat aan de rechterzijde. De ontzagwekkende

ruimte, het laatst genoemd, was van het overige

afgescheiden door een beschot, dat den rechter-

stoel onttrok aan het gezicht van het publiek,

zoodat het aan de verbeeldingskracht van het

laatste bleef overgelaten, — wanneer het er toe

in staat was — zich eene voorstelling te maken
van de volle majesteit der justitie.

In de kooi der gevangenen zaten slechts een

paar vrouwen, die heure haar bewonderende
vriendinnen toeknikten, terwijl de klerk aan

een paar dienaars en een anderen man, die

in een rechterlijk gewaad over eene tafel leunde,

eenige verklaringen van getuigen voorlas. Een

gevangenbewaarder leunde tegen het hekwerk

van de kooi, en tikte zich zachtjes met een

grooten sleutel tegen den neus, behalve wan-

neer hij al te veel gebabbel onder de toeschou-

wers hoorde, en stilte gebood'; of wanneer hij

statig opzag, en aan de eene of andere vrouw

toeriep, het kind buiten te brengen, wanneer

de plechtigheid der zitting gestoord werd door

het schreeuwen, half gesmoord onder den doek

der moeder, van een mager kind. De atmosfeer

in de zaal was drukkend en onaangenaam, de

wanden waren smerig en de zoldering was zwart.

Boven den schoorsteenmantel stond een zwart

berookt beeld, en boven de gevangeniskooi

hing eene smerige klok, het eenige wat hier

scheen te gaan zooals het behoorde; want ver-

dorvenheid, armoede, of de gedurige omgang
met beiden, had hier op al wat mensch heet

eene smet achtergelaten, welke nauwelijks minder

afzichtelijk was dan de dikke vuilnis, welke op
de levenlooze voorwerpen kleefde.

Noach zocht met nieuwsgierige bukken naar

den „Draaier", maar, schoon er vele vrouwen,

die voor zijne moeder konden doorgaan, en vele

mannen, die misschien eene groote gelijkheid

met zijn vader hadden, tegenwoordig waren, zoo

ontdekte hij toch niemand, op wien de beschrij-

ving paste, welke men hem van Dawkins ge-

geven had. Hij wachtte in een staat van onzeker-

heid en spanning, totdat de vrouwen, voor de

rechtbank gebracht, waren weggeleid, en een

ander gevangene verscheen, waarvan hij een voor-

gevoel had, dat niemand anders wezen kon dan

het voorwerp dat hij zocht.

Het was werkelijk Dawkins, die als gewoon-

lijk de lange mouwen opgeslagen had, de lin-

kerhand in zijn zak en in de rechter zijn hoed

hield, met een onbeschrijfelijken zwier voor den

gevangenbewaarder heenstapte, en terwijl hij in

de kooi plaats nam met eene zeer hoorbare

stem vroeg om te mogen weten, waarom men
hem in zulk eene onaangename positie gebracht

had.

„Houd den mond!" zeide de gevangenbewaar-

der.

„Ik ben een Engelschman," antwoordde de

„Draaier," „ben ik niet? waar zijn mijne voor-

rechten ?"

„Die zult gij spoedig genoeg bekomen," ant-

woordde de gevangenbewaarder, „en peper toe."

„Wij zullen eens zien, wat men er aan het

secretariaat van binnenlandsche zaken wel van

zeggen zal, dat men de vrijheid van een Engelsch-

man aanrandt," antwoordde Dawkins. „Welnu

dan, wat wil men van mij? Ik zou de rechters

zeer verplicht zijn, wanneer zij deze kleinigheid

spoedig wilden afdoen, in plaats van de courant

te zitten lezen, want ik heb mij verhuurd bij

een heer in de stad, en daar ik een man van

mijn woord ben en mijne verplichtingen gewoon-

lijk stiptelijk nakom, zoo vrees ik, dat hij zal

vertrekken, wanneer ik niet op den bepaalden

tijd daar ben, en dan zou ik misschien verplicht

zijn om schadevergoeding te eischen van hen,

die mij hier ophouden. Dat zal toch, hoop ik,

niet gebeuren?"
Eenigen tijd daarna vroeg de „Draaier" aan

den gevangenbewaarder, „naar den naam der

twee oude boeven, die daar achter den lesse-

naar zaten." Dit vermaakte de toeschouwers zoo-

danig, dat zij zoo hartelijk lachten als Charley

Bates zelf zou gedaan hebben, wanneer hij 1 die

vraag had gehoord.

„Stilte daar!" riep de gevangenbewaarder.

„Wat hebben wij nu?" vroeg een der rechters.

„Een zakkenroller."

„Is de jongen al meer hier geweest?"
„Hij had al meermalen hier moeten wezen,"

antwoordde de gevangenbewaarder. „Ik ken hem
zeer goed, Uw Gestrenge."

„Aha! gij kent mij?" riep de „Draaier" uit.

.Zeer goed. Dat geeft eene vervolging wegens
laster."

Het publiek lachte wederom en de gevangen-

bewaarder gebood nogmaals stilte.

„Waar zijn de getuigen?" vroeg de klerk.

„Ja juist waar zijn zij?" herhaalde de „Draaier".

„Waar zijn zij? Ik zou ze wel eens willen zien."



Aan dezen wensch werd onmiddellijk voldaan,
want er trad een diender voor, die verklaarde
gezien te hebben, hoe de gevangene in het ge-
drang in den zak van een onbekenden heer ge-
grepen, een zakdoek daaruit getrokken, maar
dien, daar het een oude was, er voorzichtig

weer ingestoken had. Hij had daarom den jon-

gen in de wacht gesleept, zoodra hij hem had
kunnen inhalen, en toen men den voornoemden
„Draaier" doorzocht, vond men bij hem eene
zilveren snuifdoos, waarvan op het deksel de
naam van den eigenaar gegraveerd stond. Deze
heer was door de poitie opgespoord, en hij had
gezworen, dat de doos zijn eigendom en den
vorigen dag door hem vermist geworden was,
juist toen hij uit het gedrang was geraakt. Ook
had hij een jongen gentleman in het gedrang
opgemerkt, die bijzonder zijn best deed, uit het
gezicht te komen, zich schielijk verwijderde, en
deze jonge gentleman was de gevangene, die zich

hier bevond.

„Hebt gij deze getuige iets te vragen, knaap?"
vroeg de magistraat.

„Ik zal mij zoo diep vernederen, om een
gesprek met hem te voeren," antwoordde de
„Draaier".

„Hebt gij overigens iets te zeggen?"
„Hoort gij, dat Zijn Gestrenge je vraagt of

jij iets te zeggen hebt?" vroeg de gevangenbe-
waarder, terwijl hij den zwijgenden Dawkins met
de ellebogen een stoot gaf.

„Ik verzoek verschooning," zeide de „Draaier",
alsof hij uit een diep gepeins opkeek. „Spreekt
gij tot mij, man?"

„Nooit zag ik zoo'n doortrapten vagebond;
Uw Gestrenge," zeide de gevangenbewaarder
met een glimlach. „Hebt gij nog iets te zeggen,
deugniet?" herhaalde hij.

„Neen," antwoordde de „Draaier", „hier niet,

want vooreerst is het er hier de plaats niet voor,
en ten tweede is mijn advocaat heden morgen
uit dejeuneeren bij den vice-president van het
Lagerhuis; maar op eene andere p'aats zal ik

iets te zeggen hebben, evenals hij, mijn advocaat,
en nog vele andere aanzienlijke kennissen, zoo-
dat het mannen van de politie nog zal berou-
wen, dat zij zich niet hebben laten opknoopen
voordat zij hunne handlangers op mij afgezonden
hebben. Ik zal —

"

„Genoeg," riep de klerk; „hij heeft zijne volle

straf; breng hem weg."
„Kom," zeide de gevangenbewaarder.
„Oho! ik zal wel komen," antwoordde Daw-

kins, terwijl hij zijn hoed met de palm van
zijne hand gladstreek. „En gij," zeide hij, zich

tot de rechters keerende, „jelui zal ik ook
niet sparen, al zet gij erbarmelijke gezichten.

Gij moet en zult mij daarvoor boeten, mijne
heeren. Ik zou mijne invrijheidstelling thans
niet eens aannemen, al vielt gij voor mij op de
knieën en smeektet dat ik gaan zou. Men brenge

mij in de gevangenis; men brenge mij' weg!"
Met deze woorden liet zich Dawkins bij den

kraag wegsiepen, dreigde, totdat hij op de bin-

nenplaats was gekomen, de zaak voor het Par-

lement te zullen brengen, en lachte toen den
gevangenbewaarder in zijn gezicht uit, met groote
vroolijkheid en ingenomenheid.
Toen Noach hem in een hok had zien op-

sluiten, keerde hij terug naar de plaats, waar
hij Charley Bates verlaten had, nadat hij hier

eenige oogenblikken gewacht had, kwam de
jeugdige gentleman bij hem, die het onvoorzich-
tig geoordeeld had, zich lang op een punt te

laten zien, en loerde met veel omzichtigheid in

het rond om zich te overtuigen, dat zijn nieuwe
vriend niet door deze of genen onbeschaamden
persoon gevolgd werd.

Beiden snelden daarop naar huis, om aan Fagin
de blijde tijding te brengen, dat de „Draaier" zijn

leermeester eer aandeed en zich een roemrijken
naam verworven had.

XLIV.

DB TIJD VOOR NANCY AANGEBROKEN OM DE
BELOFTE AAN ROSA MAYLIE TE VERVULLEN,

ZIJ SCHIET TB KORT.

Hoezeer Nancy ook in alle kunsten van ge-
veinsdheid en vermomming was ingewijd, toch
kon zij den indruk, bij haar teweeggebracht
door het bewustzijn van den stap, dien zij ge-
waagd had, niet geheel en al verbergen. Zij

dacht er aan, dat zoowel de sluwe jood als de
ruwe Sikes, in de volle overtuiging dat zij het
onbeperktste vertrouwen verdiende en zich bui-

ten bereik hunner verdenking bevond, haar in

plannen hadden betrokken, die aan alle ande-
ren onbekend bleven. Hoe afschuwelijk ook die

plannen, hoe geheel en tot alle misdaden de
ontwerpers dier plannen ook in staat waren,
en hoe groot ook haar afschuw voor Fagin was,
die haar van stap tot stap dieper en steeds

dieper in een afgrond van misdaad en ellende

gestort had, waaruit geene redding meer moge-
lijk was, — toch waren er nog oogenblikken,
dat zij eenigszins berouw gevoelde, uit vrees,

dat hare ontdekking hem misschien zou kunnen
doen vallen in de ijzeren handen, waaraan hij

tot dusver ontkomen was, en dat hij — hoe-
zeer hij ook zulk een lot verdiende — door haar
toedoen ten slotte zou ten gronde gaan.

Dit waren echter slechts de vluchtige ge-
dachten van een geest, die zich niet geheel
en al kon losmaken van oude metgezellen en
gezelschappen, waaraan hij zich door gewoonte
gehecht had, schoon die geest ook in staat was
om zich aan één denkbeeld te hechten, en zich

door niets daarvan te laten afbrengen. Hare



vrees voor Sikes zou eene zeer krachtige aan-

sporing zijn geweest om terug te treden terwijl

het nog tijd was; maar zij had de voorwaarde
gemaakt, dat haar geheim zorgvuldig zou wor-
den bewaard; — zij had zich geen woord laten

ontvallen dat tot de ontdekking zou kunnen
leiden; — zij had om zijnentwil eene schuil-

plaats tegen de misdaad en ellende, welke haar

omgaven van de hand gewezen; — en wat kon
zij meer doen? Zij bleef alzoo bij haar besluit.

Schoon elke zielestrijd over dit onderwerp bij

haar met hetzelfde besluit eindigde, zoo ver-

nieuwde hij zich toch meermalen, en liet telkens

zijne sporen na. In weinige dagen werd zij bleek

en mager. Somtijds sloeg zij volstrekt geen acht

op hetgeen om haar heen voorviel, of nam geen
deel aan gesprekken, waarbij zij anders de luid-

ruchtigste zou geweest zijn. Een andermaal lachte

zij zonder vroolijk te zijn, en was zij druk
zonder er reden voor te hebben. Dikwijls zat zij

in het volgende oogenb'.ik weer stil en ter neer-

geslagen, leunde met het hoofd op hare handen,

en het geweld, dat zij zich dan aandeed, om
weer vroolijk te schijnen, verried nog duidelijker

dan al het voorgaande, dat zij rusteloos was
en hare gedachten zich met geheel andere din-

gen bezig hielden dan waarover hare metgezellen

spraken.

Het was Zondagavond; de klok van den naas-

ten toren deed het bepaalde uur hooren. Sikes

en de jood hadden met elkander gesproken, maar
zwegen nu, om te luisteren. Het meisje zag van

de lage zitplaats, waarop zij in elkander ge-

kromd gezeten had, op, en luisterde ook met
opmerkzaamheid. Elf slagen.

„Een uur voor middernacht," zeide Sikes, ter-

wijl hij een blind opende om naar buiten te zien,

en vervolgens naar zijne plaats terugkeerde. „De
lucht is donker en betrokken; eene schoone nacht

om iets te doen."

,.Hoe jammer Bill", zeide de jood, „dat wij juist

niets aan de hand hebben!"

„Ja, wel is het jammer," zeide Sikes, „en ik

heb juist een goeden zin."

Fagin zuchtte en schudde moedeloos het hoofd.

„Wij moeten den verloren tijd weer inhalen,

wanneer alles weer aan den gang is; dat is al

wat ik er op weet," antwoordde Sikes.

„Zoo mag ik je hooren, mijn waarde !" riep

de jood, en waagde het, den ander op den
schouder te kloppen

;
„het doet mij goed, je te

hooren."

„Doet het je goed!" riep Sikes; „wel dat zij

dan zoo."

„Ha, ha, ha!" lachtte Fagin, alsof hij door
deze woorden versterkt werd, „heden zijt gij weer
de oude, geheel en al de oude Sikes."

„Ik gevoel mij echter niet als de oude Sikes

wanneer die rimpelige klauw op mij rust; neem
hém weg," zeide Sikes, de hand van dêri jood

van zich afschuddende. - - -..- .: /:

„Hij maakt je zenuwachtig, Bill, en herinnert

je aan het gevat worden, nietwaar?" zeide de

jood, die zich voorgenomen had, zich door niets

beleedigd te gevoelen.

„Hij doet mij er aan denken, dat de duivel

mij haalt," antwoordde Sikes. „Nooit is er een
mensch met zulk een gezicht geweest, als gij

hebt, behalve misschien je vader, wiens roode
baard op dit oogenblik waarschijnlijk in de hel

schroeit, — zoo niet de duivel zelf je vader is,

hetgeen mij geen zier verwonderen zou."

Fagin antwoordde niets op dit compliment,

maar trok Sikes bij de mouw en wees met den
vinger naar Nancy, die van hun gesprek gebruik

had gemaakt haar hoed op te zetten en de

kamer wilde verlaten.

„Hola!" riep Sikes. „Nancy, waar wilt ge om
dezen tijd van den nacht heen?"

„Niet ver."

„Wat is dat voor een antwoord?" zeide Sikes.

„Waar gaat gij heen?"
„Niet ver, zeg ik je."

„En ik vraag: waarheen?" riep Sikes, zijne

stem verheffende. „Begrepen?"
„Ik weet het niet, waarheen," antwoordde

het meisje.

„Dan weet ik het," zeide Sikes, meer uit zucht

om tegen te spreken, omdat hij iets tegen het

uitgaan van Nancy in té brengen had. „Gij blijft

hier. Ga zitten."

„Ik ben niet wel, ik het het je reeds gezegd,"

I antwoordde het meisje. „Ik moet naar buiten,

ik heb frissche lucht noodig."

„Steek het hoofd uit het venster, dan hebt gij

\
frissche lucht."

„Dat is niet genoeg," zeide het meisje, „ik

\
moet op de straat."

„Dan zult gij in 't geheel geen lucht noodig heb-

i ben," antwoordde Sikes, die ops'.ond, de deur
; sloot, den sleutel in zijn zak stak, haar den hoed

! afrukte en boven op eene hooge oude kast s'.in-

j

gerde. „Daar," zeide de dief, „blijft nu bedaard

waar gij zijt; wilt gij?"

„Zoo'n ding als de hoed zou mij niet thuis

houden," zeide het meisje, dat zeer bleek werd.

„Weet gij wel wat gij doet, Sikes?"

„Weet wat ik — — O!" zeide Sikes tot den

jood, „zij is niet bij haar verstand, anders zou

zij op die wijze niet tot mij durven spreken."

„Gij zult mij nog tot eene wanhopige daad

drijven," mompelde het meisje, terwijl zij hare

beide handen op de borst legde, als wilde zij

met geweld eene hevige uitbarsting terughou-

den. „Laat mij gaan, — deze minuut, — oogen-

blikkelijk!"

„Neen!" schreeuwde Sikes.

„Zég hem, dat hij mij laat gaan, Fagin. Het

is beter. Het is beter voor hem. Hoort gij?"

riep Nancy uit, en stampte op den grond.

„Hoort gij ?" herhaalde Sikes, terwijl hij zich

naar haar omkeerde; „Ja, en a's ik je nog eene
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I halve minuut- langer- hoor, dan zal 'je de hond

|
zoo aan den strot pakken, dat hij ïr een stuk

\ van je krijschende stem uitrukt. Wat krijg jij

tóch in de hersens, slet? Wat is het?"

„Laat mij gaan," zeide het meisje met den

I
meesten ernst; toen ging zij bij de deur op
deh vloer zitten, en ging voort: „Bill, Iaat mij

i

gaan, gij weet niet wat gij doet. Slechts voor

: één uur, — doe het! — doe het!"

„Ik
:
wil mij het eene lid na het andere laten

: uitrukken," schreeuwde Sikes, terwijl hij op-

I vloog en haar hevig bij den arm greep, „wan-

gepaard gaande waarschuwing, om geene nieuwe
poging te doen dezen nacht uit te gaan, liet

Sikes haar liggen en keerde naar Fagin terug.

„Puh !" zeide de inbreker, terwijl hij zich het

zweet van het gelaat wischte. „Wat is het eene

zonderlinge meid."

„Dat moogt gij wel zeggen, Bill," antwoordde
Fagin peinzend, „dat moogt gij wel zeggen."

„Wat zij zich toch in het hoofd heeft gezet,

om juist dezen nacht uit te gaan ? Wat dunkt

u?" vroeg Sikes. „Kom, gij moet haar beter

kennen dan ik, — wat zou het beteekenen?"

„WAT HEBBEN WIJ NU ?" VROEG EEN DER RECHTERS, — „EEN ZAKKENROLLER, UW
GESTRENGE." (blz. 158).

neer de meid niet stapelgek is. — Sta op!"

„Niet voordat gij mij laat gaan, — niet

voordat gij mij laat gaan, — nooit — nooit!"

gilde het meisje. Sikes nam eene gunstige ge-

legenheid waar, vatte haar bij hare beide han-

den, :en: sleepte haar, terwijl zij hevig wor-

stelde, naar eene aangrenzende kamer, waar

hij op eene bank ging zitten, haar op een stoel

wierp en met geweld vasthield. Beurtelings

worstelde j/en.- smeekte zij; -.totdat:, het midder-

nacht sloeg, toen zij geheel uitgeput en mach-

teloos liggen bleef. Na eene met vele vloekert

„Grillen, — waarschijnlijk vrouwengrillen, voor-

onderstel ik, vriend."

„Dat vooronderstel ik ook," bromde Sikes.

„Ik meende dat ik haar tam gemaakt had, maar

zij is zoo wild a!s ooit."

„Erger nog," zeide Fagin in gedachten. „Zoo

heb ik haar nooit gekend, — om zulk eene

kleinigheid!"

„Ik ook niet," zeide Sikes. „Ik denk dat zij

nog iets van de koorts in 't lijf heeft, dat er

niet uit wil — he?"
„Wel mogelijk."

OLIVIER TWIST. 11



„Ik zal haar wat bloed aftappen, zonder den
dokter er mede lastig te vallen, wanneer zij nog
zulk een aanval krijgt," zeide Sikes.

De jood knikte toestemmend, ten einde zijne

goedkeuring aan die wijze van behandeling te

hechten.

„Zij heeft geheele dagen en geheele nachten

bij mij gezeten, toen ik daar op den rug lag,

en gij, als een zwartgallige wolf, je om mij

niet hebt bekommerd. Wij waren toen zeer

arm, en ik denk menigmaal, dat dit haar

geschokt en het lange verblijf in de bedompte
kamerlucht haar onrustig gemaakt heeft; denkt
gij niet?"

„Dat zal het zijn, vriend," antwoordde de
jood zacht. „Stil."

Terwijl hij dit zeide, verscheen Nancy en
nam hare vorige plaats weer in. Hare oogen
waren gezwollen en rood; zij wierp zich ruste-

loos heen en weer, schudde met het hoofd en

begon eindelijk te lachen.

„Nu zingt zij weer een ander deuntje!" zeide

Sikes, terwijl hij een zeer verwonderden blik

op zijn makker wierp. De jood maakte eene
beweging met zijn hoofd, om hem te bedui-

den, dat hij verder geen notitie van haar nemen
moest, en na eenige minuten had het meisje

haar gewoon voorkomen weder aangenomen. Fagin
fluisterde Sikes toe, dat thans geen nieuwe aan-

val te vreezen was, zette zijn hoed op en

wenschte hem goedennacht. Hij bleef een oogen-
blik bij de deur staan, keek om, en vroeg of

iemand hem de donkere trap wilde aflichten.

„Licht hem voor," riep Sikes, die zijne pijp

stopte. „Het zou jammer zijn, dat hij den hals

brak en zoo de galg ontging; licht hem voor!"
Nancy volgde den ouden man met een licht

de trap af. Toen zij beneden in de gang waren,
legde hij zijn vinger op de lippen, ging dicht

bij het meisje staan en fluisterde: „Wat scheelt

er aan, Nancy?"
„Wat bedoelt gij?" vroeg het meisje even

zacht.

„Waarom steldet gij u zoo zonderling aan?"
vervolgde Fagin. „Indien hij," — en hij wees
met zijn dorren wijsvinger de trap op naar

boven — „te hard jegens je is (het is een
beest, Nancy, een wild beest,) waarom komt gij

dan niet —

"

„Wel?" zeide het meisje, toen Fagin zweeg,
terwijl zijn mond bijna haar oor raakte en zijne

oogen in de hare staarden.

„Thans niet; wij spreken er een andermaal
over. Gij hebt een vriend in mij, Nancy, een
oprecht vriend. Ik bezit de middelen in mijne
hand; wanneer gij je wreken wilt aan hem,
die je als een hond behandelt, als een hond,
en nog erger dan een hond, want dezen streelt

hij menigmaal, — kom dan tot mij. Hij is

slechts je kennis van een dag, maar mij kent
gij sedert lang, Nancy, sedert lang."

„Ik ken je," antwoordde het meisje, zonder

de geringste ontroering te laten blijken. „Goe-
dennacht."

Zij trad terug, toen de jood hare hand wilde

grijpen, maar zeide nogmaals met eene vaste

stem: „goedennacht!" en beantwoordde zijn af-

scheidsb.ik met een knikken van verstandhouding

en sloot de deur achter hem toe.

Fagin stapte naar zijn huis, terwijl zonder-

linge gedachten door zijn brein woelden. Hij

was op het denkbeeld gekomen, — niet door
hetgeen nu pas gebeurd was, hoewel dit hem
daarin versterkt had, maar langzamerhand, —
dat Nancy, de ruwheid van den inbreker moede,
aan een nieuwen vriend hare genegenheid ge-

schonken had. Haar veranderd voorkomen, haar

herhaald alleen uitgaan, hare betrekkelijke ge-

ringe belangstelling in de zaken van het gezel-

schap, waarvoor zij anders met zooveel ijver

bezield was, en bij dit alles haar wanhopig
ongeduld, om in dezen nacht op een bepaald

uur uit te gaan, — alles versterkte hem in

dit zijn vermoeden, en maakte het in zijne

oogen bijna tot zekerheid. Het voorwerp harer

genegenheid behoorde niet tot het gezelschap.

Hij zou met eene gezellin als Nancy eene kost-

bare aanwinst er voor zijn, en hij moest, zoo
besloot Fagin, zonder uitstel gewonnen worden.
Nog een ander, maar schrikkeüjker doel wilde

hij bereiken. Sikes wist te veel, en zijne fielte-

rige tergerijen hadden Fagin niet minder ge-

griefd, al had hij de wonden verborgen gehou-
den. Het meisje moest overtuigd zijn, dat,

wanneer zij hem voor een ander verliet, zij

voor zijne woede niet veilig meer was, en het

gewroken zou worden op het voorwerp harer

latere liefde, door hem de beenen te breken,

of wel van het leven te berooven. „Wat is er

met een weinige overreding gemakkelijker te

verkrijgen," dacht Fagin, „dan dat zij er in

toestemt, hem te vergiftigen; vrouwen hebben
zoo iets, en nog wel erger al meer gedaan, om
het voorwerp hunner liefde te redden. Daar-
mede zou de gevaarlijke booswicht, de man,
dien ik haat, uit den weg geruimd, een ander
in zijne plaats gewonnen, en mijn invloed' op
het meisje door de wetenschap van zulk eene
daad onbegrensd zijn."

Zulke gedachten woelden den jood door het

brein, toen hij alleen in de kamer van den
roover zat, en in verband daarmede had hij

later van de gelegenheid gebruik gemaakt om
het meisje bij het afscheidnemen door eenige

losse wenken te polsen. Zij had geene verras-

sing getoond, zij had hem klaarblijkelijk ver-

staan, en haar laatste blik, toen hij vertrok,

bewees het.

Doch misschien zou zij er voor terugdeinzen

om Sikes het leven te benemen, en dit was
toch eèn van de voornaamste punten, die ver-

kregen moesten worden. „Hoe," dacht Fagin



onder het naar huis gaan, „hoe kali ik mijn

invloed op haar doen toenemen? welke nieuwe
macht kan ik op haar verkrijgen?"

Koppen als die van den jood vinden gemak-
kelijk middelen en wegen. Indien hij, zonder

haar tot eene bekentenis te brengen, haar gade-

sloeg, het voorwerp harer genegenheid ontdek-

ken kon, en haar vervolgens dreigde, de geheele

zaak aan Sikes (voor wien zij groote vrees

koesterde) te openbaren, wanneer zij niet tot zijne

plannen toetrad, zou hij haar daardoor gewillig

maken ?

„Ja," riep Fagin luid uit: „zij kan dan niet

weigeren, — wanneer zij haar leven liefheeft.

Ik ben er. Het middel is gevonden en moet
dadelijk worden gebruikt. Nu zal ik je hebben!"

Hij zag met een somberen blik en dreigende

gebaren naar het verblijf terug waar hij den
onbeschaamden schurk verlaten had; ging toen

verder zijn weg, en sloeg toen zijne knokkelige

vuisten in de plooien van zijn gelapten rok,

die hij in zijne vuist in elkander drukte alsof

hij daar een gehaten vijand wurgde met elke

beweging zijner vingers.

XLV.

NOACH CLAYPOLB WORDT DOOR FAGIN TOT BENE

GEHEIMZINNIGE ZENDING GEBRUIKT.

Den volgenden morgen stond de oude man
op en wachtte met ongeduld naar zijn nieu-

wen kweekeling, die na een tijdsverloop waar-

aan geen einde scheen te komen, eindelijk te

voorschijn kwam en hongerig op het ontbijt

aanviel.

„Bolter!" zeide Fagin, terwijl hij een stoel

nam en tegenover Mooris Bolter plaats nam.
„Hier ben ik," antwoordde Noach, „wat wilt

gij? Vraag mij niets, voordat ik gegeten heb.

Dat is hier een groot gebrek. Je gunt iemand
den tijd niet om op zijn gemak te eten."

„Gij kunt ook wel spreken terwijl gij eet,

is 't niet?" zeide Fagin, de gulzigheid van zijn

jongen vriend uit den grond zijns harten ver-

wenschende.

„O ja, praten kan ik: het gaat zelf beter,

wanneer ik praat," zeide Noach, terwijl hij zich

een monsterachtig stuk brood afsneed. „Waar is

Charlotte?"

„Uitgegaan," antwoordde Fagin. „Ik heb haar

met de andere meisjes uitgezonden, omdat ik met
je alleen wilde zijn."

„Ha!" zeide Noach, „gij had haar wel eerst

kunnen bevelen om wat geroosterd brood met

boter klaar te maken. Nu verder: ga je gang;

gij stoort mij niet."

Hij seheen dan ook niet gemakkelijk in zijne

bezigheid te kunnen worden gestoord, daar hij

blijkbaar met het bepaalde doel had plaats ge-

nomen, om de tafel veel eer aan te doen.

„Gij hebt gisteren goede zaken gedaan," zeide

Fagin, „zeer goede zaken. Zes shillings en negen

half-penny's op den eersten dag! Het kinderen

in de goot stoppen zal je fortuin nog maken."

„Niet te vergeten de drie pinten en de koperen

melkkan," zeide Bo'.ter.

„Neen, neen," antwoordde de jood. „De pinten

zijn met zeer veel genie genomen, maar de melk-

kan, dat was een meesterstuk!"

„Zeer goed voor een begin, denk ik," zeide

Bolter met zelfvoldoening. „De pinten nam ik

van een stalletje, en de melkkan stond alleen

voor eene herberg; ik vreesde dat zij in den

regen zou roesten of eene verkoudheid opdoen,

weet gij? ha! ha! ha!"

De jood deed of hij hartelijk lachte; Bo'.ter

daarentegen nam, toen hij uitgelachen had, onder-

scheidene zeer groote beten, waarmede de eerste

reusachtige boterham verslonden was, en hij sneed

zich onmiddellijk eene tweede.

„Bolter," zeide Fagin, terwijl hij zich over de

tafel heenboog, „gij moet iets voor mij doen, dat

veel voorzichtigheid en handigheid vordert."

„Breng mij slechts in geen gevaar en zend

mij niet weer in eene gerechtszaal. Zulke dingen

bevallen mij niet, waarachtig niet, dat moet ik

je ronduit zeggen."

„Er is geen het geringste gevaar bij, niet het

geringste," zeide de jood. „'t Is niets anders dan

eene vrouw te beloeren."

„Eene oude?" vroeg Bolter.

„Een jong meisje."

„En wat moet ik bij haar beloeren?" zeide

Bolter; „reeds op school legde ik mij op die

snakerij toe."

„Gij hebt mij slechts te zeggen waarheen zij

gaat, met wien, en zoo mogelijk wat zij spreekt;

de straat te onthouden, zoo het eene straat, of

het huis, zoo het een huis is, en mij van alles

bericht te geven."

„Wat geeft gij mij er voor?" vroeg Noach,

die zijn kommetje neerzette en zijn leermeester in

het gezicht keek.

„Wanneer gij uwe zaak goed verricht, een

pond; — een pond," zeide Fagin, die hem zooveel

mogelijk belangstelling voor de zaak wenschte

te doen opvatten, „zooveel heb ik nog nooit voor

eenig werk gegeven, waarbij eigenlijk niets ver-

diend wordt."

„Wie is zij?" vroeg Bolter.

„Eene van de onzen."

„Aha," zeide Noach, zijn neus optrekkende,

„gij vertrouwt haar niet meer!"

„Zij heeft nieuwe vrienden gevonden, vriend,

en ik moet weten, wie die zijn," antwoordde de jood.

„Ik versta je," zeide Noach. „Alleen om het

genoegen te hebben hen te kennen en te weten,



of het" respectabele rhenschen zijn, niet waar?
Ha! ha! ha! ik ben je man."
„Dat wist ik wel," antwoordde Fagin, ver-

heugd dat zijn voorstel werd aangenomen.
„Natuurlijk. Waar is zij? Waar moet ik haar

wachten? Waar moet ik heengaan?"
„Dat alles zult gij van mij vernemen. Ik zal

je haar ter behoorlijker tijd toonen. Houd je

slechts gereed en laat de rest aan mij over."

Gedurende den eersten, tweeden en derden
nacht zat de spion, in zijn voermansgewaad,
gereed om op den eersten wenk van Fagin op
te breken. Zes nachten verliepen, zes lange nach-

ten; telkens kwam Fagin met een verdrietig

gelaat terug en zeide korzelig, dat de tijd nog
niet gekomen was. In den zevenden nacht kwam
hij vroeger naar huis en kon nauwelijks zijne

blijdschap verbergen. Het was Zondag.
„Dezen nacht gaat zij uit," zeide Fagin, „en

voorzeker met het beoogde doe!, want zij is den
geheelen dag alleen geweest, en de man, voor
wien zij vreest, zal voor het aanbreken van den
dag niet terugkomen; ga met mij, spoedig!"
Noach stond op, zonder een woord te spreken,

want de jood bevond zich in zulk eene opge-
wondene gemoedsgesteldheid, dat hij er zelf door
aangestoken werd. Zij slopen het huis uit, ijlden

door een doolhof van straten, en bereikten ein-

delijk een herberg, die door Noach als dezelfde

herkend werd, waar hij den eersten nacht na
zijne komst in Londen had geslapen.

Het was even over elf ure en de deur gesloten.

Zij werd zonder eenig gedruisch geopend op een
zacht fluiten van den jood. Zij traden stil naar
binnen en de deur werd achter hen weer even
zacht gesloten.

Fagin en de jonge jood, die hen binnenge-
laten had, waagden het niet eens, f.uisterend met
elkander te spreken, maar verstonden elkander
door zekere teekens, wezen Noach naar het ven-

stertje, en beduidden hem, dat hij door dat ven-

stertje de persoon, die in het achterkamertje zat,

moest gadeslaan.

„Is dat het meisje?" vroeg hij nauwelijks

hoorbaar.

Fagin knikte toestemmend.
„Ik kan haar gezicht niet duidelijk zien,"

fluisterde Noach. „Zij ziet naar den grond en
het licht staat achter haar."

„Wacht hier," fluisterde Fagin, die vervol-

gens door teekenen met Barney sprak, waarop
deze "verdween. In het volgende oogenblik ver-

scheen de jonge jood in het kamertje, deed alsof

hij de kaars wilde snuiten, schoof die verder
naar voren, en sprak het meisje aan, zoodat deze
moest opzien.

„Nu zie ik haar," zeide de spion.

„Duidelijk?" vroeg de jood.

„Onder duizend zou ik haar herkennen."
Schielijk verliet hij het venstertje, toen de

deur geopend werd en het meisje binnentrad.

Fagin trok hem achter een beschot, en hier

hielden zij hun adem in, terwijl Nancy op wei-

nige schreden afstands hen voorbijging en door
de deur verdween, waardoor zij binnengekomen
waren.

„Nu," zeide de jongere jood, die de deur In

de hand hield.

Noach wisselde een blik met Fagin en snelde

naar buiten.

„Links," fluisterde de jood; „houd je links en
aan de overzijde."

Noach deed alzoo en herkende de gestalte van
het meisje op eenigen afstand' van hem. Hij

naderde haar zooveel als hij het doelmatig oor-

deelde, en bleef aan de overzijde der straat, ten

einde haar beter te kunnen gadeslaan. Zij zag
twee- a driemalen schuwachtig rond, en bleef

eens staan, om twee mannen te laten voorbij-

gaan, die dicht achter haar liepen. Hoe verder

zij kwam, des te meer moed zij scheen te vat-

ten, en met vaster, zekerder tred te gaan. De
spion hield zich voortdurend op denzelfden af-

stand, en verloor haar niet uit het oog.

XLVI.

DB SAMENKOMST.

De kerkklokken sloegen kwartier voor mid-
dernacht, toen twee gedaanten op de L o n d o n

Bridge verschenen. De eene, die met vlugge
en snelle schreden naderde, was een meisje,

't welk onophoudelijk omkeek, alsof zij een ver-

wacht voorwerp zocht; de andere gedaante was
die van een jongen man, die in de diepste scha-

duw, welke hij slechts vinden kon, voortsloop,

zijne schreden op eenigen afstand geheel en al

naar die van het meisje richtte, staan bleef, wan-
neer zij stond, weer verder sloop, zoodra zij weer
voortliep, doch haar nimmer te nabij kwam. Zoo
geraakten zij over de brug van den Middlèsex
— op den Surrey-oever, toen het meisje klaar-

blijkelijk in haar angstige zorg om geen voetgan-
gers te ontmoeten, weer omkeerde. Deze be-

weging geschiedde zeer plotseling, maar de man,
die haar volgde, bleef steeds op zijne hoede,
want hij trad in eene der openingen, die zich

op zijde van de brug bevinden, boog zich over
de borstwering, ten einde zijn lichaam minder
zichtbaar te maken, en liet het meisje aan de
overzijde voorbijgaan. Toen de vorige afstand

zich weer tusschen hen Deiden bevond, sloop hij

haar weer achterna. Ongeveer op het midden
der brug bleef zij staan. De man bleef ook staan.

Het was een zeer donkere nacht. Den ge-
heelen dag door was het regenachtig weder ge-

weest, en slechts hier en daar zag men nog" een
voorbijganger. Zij, die zich nog op straat bevon-



den, liepen met haastige schreden voort, waar-

schijnlijk zonder den man of de vrouw te zien,

maar zeker zonder acht op hen te slaan. Hun
voorkomen was niet van dien aard, dat het de

begeerige blikken der Londensche armen tot zich

kon trekken, die toevallig over de brug gingen,

om een kouden boog der brug of een kot

zonder deur op te zoeken, ten einde daar hun

hoofd neder te leggen; zij stonden daar beiden,

zonder door een der voorbijgangers aangespro-

ken te worden of met hen een gesprek aan te

knoopen.

Over de rivier hing een zware nevel, die het

! roode. schijnsel der lichten, die op de kleine in

de nabijheid liggende vaartuigen brandden, don-

! kerder kleurde, en de donkere gebouwen aan

I
den oever onduidelijk en bijna onherkenbaar

I maakte- De oude zwartberookte pakhuizen aan

j
beide zijden verhieven zich donker en zwaar

I

boven de menigte van daken en gevels, en blik-

!
ten somber in den vloed, die te zwart was om

j
hun beeld te kunnen terugkaatsen. De toren der

oude kerk van den Heiligen Verlosser alleen, en

de spits van St. Magnus, zoo lang de reusach-

tige wachters der oude brug, waren alleen in

de duisternis zichtbaar, maar het bosch van

masten beneden en de vele kerktorenspitsen

boven de brug bleven in den nevel gehuld en

! onzichtbaar voor het oog.

Het meisje had eenige malen de brug onrus-

|
tig op en neer gewandeld, — door haar bespie-

j

der niet uit het oog verloren toen de zware

|
klok van de St.-Paulskerk het sterfuur van den

!
dag aankondigde. Middernacht was op de volk-

I rijke stad nedergedaald. Op het paleis en de hut,

|
op de gevangenis en het krankzinnigenhuis, op

! de kraamkamer en sterfkamer, op zieken en ge-

zonden, op de verstijfde trekken der lijken en

op.de vreedzame sluimering der kinderen —. op:

alles was de middernacht nedergedaald.

Nauwelijks waren twee minuten verloopen na-

den laatsten klokslag, toen eene jonge dame en

een heer met grijs haar, op geringen afstand van

de brug uit eene huurkoets stapten, haar weg
zonden en hunne schreden rechtstreeks naar de

brug richtten; zoodra zij op de brug aangeko-

men waren, schrikte het meisje op en liep hen

te gemoet.

Zij wandelden de brug verder op, en keken

rond, alsof zij weinig hoop hadden, dat hetgeen

zij verwachtten, verschijnen zou, toen het meisje

eensklaps voor hen stond. Zij bleven met eene

uitdrukking van verrassing staan, maar onder-

drukten die onmiddellijk, want iemand in voer-

mansgewaad streek juist op dit oogenblik dicht

langs hen voorbij.

„Niet hier," zeide Nancy schielijk. „Hier ben

ik bevreesd, met u te spreken. Kom mede, —
niet op de straat, — die trappen daar af."

Toen- zij deze woorden sprak, en met de hand

naar de plaats wees, waarheen zij hen brengen

wilde, keerde zich de voerman om, vroeg op een

barschen toon, waarom zij den geheelen weg
innamen, en ging verder. - - ••

De trappen, die het meisje bedoeld had, lagen

aan de Surrey-oever en aan denzelfden kant van
de brug waar de kerk van den Heiligen Ver-

losser staat; zij dienden tot landingsplaats.

De man, die er als een voerman uitzag snelde

ongemerkt naar deze plek; en nadat hij zijn b'ik

er over had laten weiden, begon hij de trappen

af te dalen. Deze trappen maken een gedeelte

der brug uit en bestaan uit drie afdeelingen.

Juist waar de tweede afdeeling naar beneden
eindigt, loopt de steenen muur ter linkerzijde

in een sierlijk uitgewerkten pilaar uit, die naar

de Theems gekeerd is. Op deze plaats worden
de benedenste trappen breeder, zoodat iemand,

zich achter den pilaar plaatsende, natuurlijk door

andere menschen, die op de hoogere trappen

staan, niet gezien kan worden, al zijn zij ook
slechts een voetstap van hem verwijderd. De man
in het voermansbuis keek schielijk rond, toen

hij deze plaats bereikt had, en daar er geen
beter schuilhoek - kon worden uitgevonden om
iets af te luisteren, en het daar-en-boven juist

ebbe was, trad hij ter zijde, leunde met den rug

tegen den pilaar, en wachtte daar, in de vaste

overtuiging dat de drie personen de trappen niet

verder zouden afdalen, en dat, al zou hij ook
niet kunnen hooren wat zij spreken, hij hen dan

toch weer volgen kon.

De tijd verliep op deze eenzame plaats zoo

langzaam, en de bespieder was zoo bejeerig, het

geheim dezer samenkomst, zoo verschillend van

wat hij verwacht had, te weten te komen, dat

hij meer dan eens de zaak voor mislukt- hield

en geloofde, dat de drie personen öf boven- aan

de trap gebleven waren, öf zich naar- eene ge-

heel andere plaats hadden begeven, om daar hun
geheimzinnig gesprek te houden. Hij stond reeds

op het punt om zijn schuilhoek te verlaten en

naar boven te klimmen, toen hij het geluid van

voetstappen en onmiddellijk daarop dat van stem-

men kort in zijne nabijheid hoorde.

Hij drukte zich dicht tegen den muur aan,

waagde nauwelijks adem te halen en luisterde

opmerkzaam.
„Nu zijn wij ver genoeg," zeide eene stem,

die blijkbaar tot den ouden heer behoorde-, „ver-

der zal ik deze jonge dame niet laten gaan. Velen

zouden niet eens zoo ver zijn gegaan, maar gij

ziet, dat ik uw zin wil geven,"

„Mij mijn zin geven!" riep het meisje uit,

't welk hij gevolgd had. „Gij zijt voorkomend,

inderdaad, mijnheer!" Mij mijn zin geven! Dat

is de zaak niet!"
„En wat," vroeg de heer op een vriendelijker

toon, „wat kan dan de reden zijn, dat gij ons

hier op zoo'n zonderlinge plaats brengt. Waarom
konden wij boven niet met elkander spreken,

waar licht en altijd nog eenige beweging is, in



plaats van ons hier in dit duistere en afzichte-

lijke hol te brengen?"
„Ik heb u reeds gezegd," antwoordde Nancy,

„dat ik bevreesd ben om boven met u te spre-

ken. Ik weet niet waarom," zeide het meisje
rillende, „maar ik gevoel mij dezen nacht zoo
angstig en bevreesd, dat ik nauwelijks op mijne
beenen kan staan."

„Wat vreest gij dan?" vroeg de heer, die

medelijden met haar scheen te hebben.
„Ik weet het nauwelijks zelf," antwoordde het

meisje; „ik wenschte, dat ik het wist: verschrik-
kelijke gedachten aan dood en bebloede doods-
kleeren, en eene vrees en een angst, die mij
doen gloeien, alsof ik een en al vuur ben, heb-
ben mij den geheelen dag niet verlaten. Ik las

dezen avond in een boek om den tijd te ver-

drijven, maar ik zag bloed en dood op iedere
bladzijde."

„Verbeelding," zeide de heer, om haar gerust
te stellen.

„Neen, geene verbeelding," antwoordde het
meisje met eene schorre stem. „Ik wil het be-
zweren, dat ik „doodkist" op elke bladzijde van
het boek geschreven zag met groote zwarte let-

ters en een lijk werd zoo even langs mijne zijde

over de straat gedragen,"
„Dat is niets ongewoons," zeide de heer. „Ik

heb meer dan eens lijken ontmoet."

„Ja, w e z e n 1 ij k e 1 ij k e n," antwoordde het
meisje; „maar dat was geen wezenlijk lijk."

Er lag iets zoo ongewoons in de stem van
het meisje, dat de bespieder bij deze woorden
sidderde en zijn bloed in zijne anderen verstijfde.

Nog nooit had hij zulk een verlichting van het
hart ondervonden, dan toen hij de stem der
jonge dame hoorde, die het meisje verzocht om
bedaard te blijven en zich niet aan zulke afgrij-

selijke denkbeelden over te geven.
„Spreek vriendelijk met haar," zeide de jonge

dame tot haar geleider; „arm schepsel; zij schijnt

daar behoefte aan te hebben."
„Uwe trotsche geestelijken zouden hun hoofd

hoogmoedig hebben opgeheven, indien zij mij
dezen nacht gezien hadden; zij zouden mij voor-
zeker van straf en hel voorgepreekt hebben,"
sprak het meisje. „O, lieve dame, waarom zijn

zij, die zich Gods dienaren noemen, niet even
zacht en goed jegens ons, arme ellendigen, als

gij thans zijt, die jeugd en schoonheid, en alles

bezit, wat wij verloren hebben."

„Ja," zeide de heer; „een Turk richt zijn

gelaat, na het gewasschen te hebben, naar het
Oosten, wanneer hij zijn gebed doet, maar de
liên hier geven aan hun gelaat tegenover de
wereld zulk eene uitdrukking, als om haar van
eiken glimlach te berooven, en richten het niet

minder geregeld naar de somberste zijde van
den hemel. Tusschen een Muzelman en een
Farizeër moetende kiezen, zou mijne keuze op
den eerste vallen!"

Deze woorden schenen gericht te zijn tot de
jonge dame, en werden waarschijnlijk gesproken
om Nancy tijd te geven zich te herstellen.
Na verloop van eenige oogenblikken richtte

de oude heer het woord tot Nancy: „Gij waart
hier laatstleden Zondagnacht niet?"

„Ik kon niet," antwoordde Nancy, .,ik werd
met geweld thuis gehouden."
„Door wien?"
„Door hem over wien ik reeds vroeger met de

jonge dame gesproken heb."
„Vermoedde men dat gij met iemand gespro-

ken hadt over het onderwerp, dat ons dezen
nacht te zamen voert?" vroeg de oude heer.
„Neen," antwoordde het meisje, het hoofd

schuddende. „Het valt mij niet gemakkelijk,
uit te gaan, wanneer hij niet weet, waarheen;
ik zou ook de eerste maal de jonge dame niet
hebben kunnen zien, wanneer ik hem toen geen
opium had ingegeven."
„Ontwaakte hij vóór uwe terugkomst?" vroeg

de heer.

„Neen, en noch hij, noch iemand anders heeft
eenig vermoeden."
„Goed," zeide de heer, „luister nu naar mij,"
„Ik ben gereed," antwoordde het meisje, toen

hij eenige oogenblikken zweeg.
„Deze jonge dame," aldus begon de oude

heer, „heeft aan mij en aan eenige vertrouwde
vrienden, die gij gerust kunt vertrouwen, dat-
gene medegedeeld, wat gij haar veertien dagen
geleden hebt verhaald. Ik beken, dat ik in den
beginne twijfelde, of men u wel een onbepaald
vertrouwen schenken kon, thans echter geloof ik

u vast en zeker."

„Dat kunt gij ook," antwoordde het meisje met
ernst.

„Ik herhaal dat ik u volkomen geloof. Om
u te toonen, dat ik u vertrouw, zeg ik u zon-
der eenige terughouding, dat wij besloten heb-
ben, het geheim, het moge zijn wat het wil,

aan dien Monks te ontrukken. Maar wanneer,
-r- wanneer," vervolgde de oude heer, „wanneer
wij hem onverhoopt niet machtig konden wor-
den, of wanneer niet alles door hem wordt aan
het licht gebracht, in dat geval — moet gij

ons den jood overleveren."

„Fagin?" riep het meisje vol schrik uit.

„Ja, dien man moet gij ons overleveren,"
herhaalde de heer.

„Dat doe ik niet! Dat zal ik nooit doen!",
antwoordde het meisje. Welk een duivel hij

ook zij, en al heeft hij nog erger dan een duivel
met mij gehandeld, dat zal ik nooit doen."

„Gij wilt niet?" vroeg de heer, die op dat.
antwoord volkomen scheen voorbereid te rijn.

„Neen!" antwoordde het meisje.

„Zeg mij dan, waarom?"
„Om ééne reden," antwoordde het meisje vast-

beraden, „om eene reden, welke de dame reeds
kent, en waarin zij mij zal willen bijstaan; ik

'
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weet, dat zij dat wil, want ik heb hare belofte

;

daarenboven is er nog eene reden: hoezeer hij

wel is waar een slecht leven geleid heeft, ben

ik niet beter geweest dan hij. Wij zijn zoo

velen, die eene en dezelfde levenswijze hebben,

en ik zal hen niet verraden, daar zij meer dan

eens, hoe slecht zij ook zijn, ook mij niet ver-

raden hebben, toen zij het doen konden."

„Dan," zeide de heer schielijk, alsof dit het

eigenlijke doel was 't geen hij wenschte te be-

reiken, „dan levert gij mij Monks in handen,

en laat mij met hem handelen zooals ik goed-

vind."

„En wanneer hij de anderen verraad?"

„Ik beloof u, dat in dit geval, wanneer wij

hem de waarheid hebben afgeperst, geen verder

onderzoek zal plaats vinden; er moeten omstan-

digheden in de kleine levensgeschiedenis van

Olivier voorkomen, die men niet gaarne open-

baar wil maken, en wanneer wij slechts achter

de waarheid komen, dan zullen wij ons daar-

mede tevreden stellen."

„En indien dit niet gebeurt?" vroeg het

meisje.

„Dan," antwoordde de heer, „zal Fagin zon-

der uwe toestemming niet in rechten worden

vervolgd. In dit geval zal ik u gronden voor-

dragen, welke u voorzeker zullen bewegen, die

toestemming te geven."

„En belooft dat mij ook de jonge dame?"

vroeg het meisje.

„Zeker," antwoordde Rosa, „mijne waarachtige

en plechtige belofte."

„Zal Monks nooit vernemen, hoe gij dit alles

weet?" vroeg Nancy, na eenige oogenblikken

stilzwijgens.

„Nooit," antwoordde de heer. „Men zal hem
zoo behandelen, dat hij niet eens de bron zal. kun-

nen raden, waaruit wij geput hebben."

„Ik heb gelogen en onder leugenaars geleefd

van mijne jeugd af aan," zeide het meisje, nadat

zij opnieuw eenige oogenblikken gezwegen had,

„maar u wil ik gelooven."

Nadat zij van beiden de verzekering ontvan-

gen had, dat zij dit gerust doen kon, begon zij

zoo zacht te spreken, dat het den luisteraar

moeielijk was te verstaan, met welk doel zij

eene beschrijving gaf van het huis, van waar

hij haar dezen nacht gevolgd was. Uit de wijze

waarop zij nu en dan zweeg, maakte de ver-

spieder op, dat de heer, 't geen zij mededeelde,

opteekende. Nadat zij de ligging van het huis,

de geschiktste plaats van waar het kon worden

gadegeslagen, den nacht en het uur, waarop

Monks gewoonlijk daar te vinden was, had op-

gegeven, scheen zij eenige oogenblikken na te

denken, om zich zijn wezen en voorkomen dui-

delijker te herinneren.

„Hij is lang," zeide het meisje, „en een breed

gebouwd man, maar niet sterk, en heeft een

schuifelenden gang; wanneer hij loopt, kijkt hij

voortdurend over zijn schouder, nu over den

een, dan over den anderen schouder. Vergeet

niet, dat zijne oogen zooveel dieper in zijn hoofd

liggen, dan bij andere menschen, dat gij hem
daaraan alleen herkennen kunt. Zijn gelaat is

donker, evenals zijn haar en zijne oogen, maar

schoon hij nauwelijks zes- of acht en twintig

jaren oud kan zijn, is hij afgeleefd en zijn

gelaat ingevallen. Zijne lippen worden dikwijls

kleurloos en zijn door beten misvormd, want

hij lijdt aan hevige toevallen en bijt zich menig-

maal zelf in zijne handen, — waarom schrikt

gij?" vroeg het meisje, plotseling hare mededee-

ling stakende.

De oude heer antwoordde haastig, dat hij,

zoover hem bewust was, niet geschrikt had, en

verzocht het meisje voort te gaan.

„Gedeeltelijk weet ik dit," zeide het meisje,

„van andere menschen, die het huis bezoeken,

want ik heb hem slechts tweemaal gezien, en

beide keeren was hij in een grooten mantel

gehuld. Ik geloof, dat dit alles is, wat ik u

van hem kan mededeelen. Maar wacht," liet zij

er op volgen; „aan zijn hals, — zoo hoog, dat

het gedeeltelijk onder zijne das zichtbaar is,

wanneer hij het hoofd even ter zijde draait, is —

"

„Eene breede roode vlek, precies eene brand-

plek," viel de oude heer haar in de rede.

„Wat!" riep het meisje uit, „gij kent hem?"
De jonge dame slaakte een kreet van ver-

bazing, en zij hielden zich eenige oogenblikken

zoo stil, dat de spion duidelijk hunne ademhaling

hooren kon.

„Ik meen hem te kennen," zeide de heer,. die

de stilte verbrak. „Wij zullen zien. Vele men-
schen gelijken verwonderlijk op elkander; — hij

kan het ook niet zijn."

Terwijl hij dit met schijnbare onverschillig-

heid zeide, trad hij den bespieder een paar

schreden nader, zooals deze kon opmaken uit

de duidelijkheid waarmede hij den heer hoorde

mompelen: „hij moet het zijn."

„Nu," vervolgde hij, terwijl hij naar allen

schijn weder op dezelfde plaats stond als te

voren, „gij hebt ons een zeer groolen dienst

bewezen, jonge vrouw, en ik wenschte u mijne

erkentelijkheid daarvoor te betooneiu Wat kan ik

voor u doen ?"

„Niets," antwoordde Nancy.

„Daar zult gij toch wel niet bij volharden,"

antwoordde de heer op een zoo vriendelijken en

deelnemenden toon, dat hij daardoor wel een ver-

stokter hart zou hebben kunnen roeren. „Denk er

eens over na, kom, zeg het mij."

„Niets, mijnheer," herhaalde het meisje snik-

kende. „Gij kunt niets doen om mij te hel-

pen. Voor . mij bestaat wezenlijk geene hoop

meer."

„Gij beneemt u zelve, op die wijze, alle hoop,"

zeide de oude heer; „het verledene is voorzeker

voor u.op eene droevige wijze verloren gegaan,



gij hebt de krachten der . jeugd tot verkeerde

doeleinden verbruikt, en de weldaden verkwist

die de Schepper slechts eenmaal, en nooit weer
geeft; maar voor de toekomst kunt gij nog
altijd hoop voeden. Ik beweer het niet, dat het in

onze macht staat, u de rust der ziel en den
vrede des harten terug te geven, want die komen
alleen dan wanneer gij ze zoekt, maar een veilig

toevluchtsoord in Engeland, of, indien gij

hier niet blijven wilt, op het vasteland kunnen
en willen wij u verschaffen; zulks staat niet

alleen jn onze macht, maar zou ook onze hoogste
wensch zijn. Voordat de morgen aanbreekt, voor-

dat deze rivier ontwaakt, bij de eerste schemer
ring van den dageraad, zult gij builen het be-

reik uwer vroegere metgezellen zijn, is elk spoor
van u zoo geheel en al uitgewischt, alsof gij

van dit oogenblik af van deze aarde verdwenen
waart. Kom! Het zou mij leed doen, zoo gij

terugkeerdet en nog een woord wisseldet met
een dier booswichten, of nog eenmaal de lucht

inademdet, die voor u als de pest en dood is.

Verlaat hen allen terwijl het nog tijd is en de
gelegenheid zich aanbiedt."

„Zij zal zich laten overreden," zeide de jonge,

dame, „zij aarzelt, ik ben er zeker van."

„Ik twijfel er aan, lieve," zeide de heer.

„Neen, mijnheer, neen," antwoordde het meisje

na een korten strijd. „Ik ben aan mijn tegen-

woordige levenswijze vastgeketend. Thans haat

ik die, wel is waar, en heb ik er een afschuw
van, maar ik kan er mij niet van losmaken.
Ik ben zeker te ver gegaan, om terug te treden
— en toch weet ik het niet, want wanneer, gij

mij eenigen tijd geleden gesproken hadt, dan
zou ik u uitgelachen hebben. Maar," zeide zij,.

angstig rondziende, „de vrees bevangt mij weer,

ik moet naar huis!"

„Naar huis!" herhaalde de jonge dame, op dat

Woord een bijzonderen klem leggende.
' ,Ja, naar huis, dame,". zeide het meisje, „naar

zulk eene woning, die ik mij door het werk
van mijn geheele leven zelve gebouwd heb.

Laat ons scheiden. Ik zal gadegeslagen en ge-

zien worden. Ga, ga! Wanneer ik u een dienst

bewezen heb, dan is alles wat ik daarvoor vraag,

dat gij mij nu verlaat en mij mijn weg alleen,

laat gaan."

„Het is vergeefsche moeite," zeide de heer

met een zucht. „Wij zouden wellicht hare vei-

ligheid in gevaar brengen, zoo wij langer hier

bleven. Misschien hebben wij haar reeds langer

opgehouden dan zij verwachtte."

„Ja, ja, dat hebt gij," antwoordde het meisje.

„Hoe," sprak de jonge dame, „hoe zal nog het

leven der deerniswaardige eindigen?"
„Hoe?" zeide het meisje. „Zie voor u, dame:

zie op dat zwarte water. Hoe dikwijls leest gij

van schepsels als ik, die in de rivier sprin-

gen en door geen levend wezen betreurd wor-
den! Er kunnen nog jaren verloopen en het

kan misschien ook nog slechts eenige - maan-
den duren, maar daar zal ik ten slotre toe Jcomen."
„Spreek zoo niet, bid ik u," zeide de jonge

dame snikkende.

„Gij zult er van hooren, lieve dame. God
verhoedde, dat iets zoo ijselijks uwe ooren berei-

ken zou!" antwoordde het meisje. „Goedennacht!
Goedennacht!" De heer keerde zich om.
„Deze beurs!" riep de jonge dame uit. „Neem

ze om mijnentwille aan, om in tijd van nood en
ellende eene hulpbron te hebben."
„Neen," antwoordde het meisje. „Ik heb dit

niet voor geld gedaan. Laat mij slechts dezen
troost maar — geef mij iets, dat gij gedragen
hebt, — gaarne had ik iets — neen, neen, geen
ring, geen goud, — uw handschoen of uw zak-
doek, iets, dat ik als een aandenken aan u, eene
dame, bewaren kan. God zegene u! God zegene u!
Goedennacht! Goedennachti" ... .

De hevige ontroering van. het meisje, en' de
vrees dat zij ontdekt en daardoor aan mishan-
delingen blootgesteld zou kunnen worden, sche-

nen den heer te nopen om haar te overlaten,

zooals zij het wenschte. Men hoorde het geluid
van zich verwijderende voetstappen, en de stem-
men zwegen. ...
De jonge dame en haar geleider verschenen

eenige oogenblikken daarna op de brug. Zij

bleven boven aan de trap staan.

„Luister!" riep de jonge dame. „Roept zij?

Ik meende, dat ik hare stem hoorde." . ./; .

.

j.Neen, lieveling," antwoordde Brownlow, die

droevig naar beneden blikte. „Zij heeft . .geene

beweging gemaakt en zal : het niet doen, voordat
wij ons verwijderd hebben." '.-'"'

Rosa Maylie aarzelde nog, maar de oude heer
stak haar arm onder c den zijne en trok haar
met zich voort Toen zij verdwenen waren, viel

het meisje op een der steenen trappen op hare
knieën, en gaf aan haar vol gemoed door. een
tranenvloed lucht

Vervolgens stond zij' op, en steeg met wan-
kelende en onzekere schreden de trap op naai-

de straat. De verbaasde spion bleef nog- eenige
minuten beweegloos op zijn post; eerst nadat
hij meermalen rondgekeken en zich overtuigd
had, dat hij alleen was, sloop .hij langzaam uit

zijn schuilhoek te voorschijn, en -keerde zacht en
in de schaduw van den muur terug, zooals hij

naar beneden gekomen was..

Boven zijnde, zag Noach Claypole nogmaals
rond of hij niet gadegeslagen werd,, en liep toen

zoo snel als zijne lange beenen slechts toelieten

naar het huis van den jood terug.
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NOODLOTTIGE GEVOLGEN.

Het Was omstreeks twee uren voor het aan-

breken van den dag,-— de tijd, wanneer de

straten stil en ledig zijn, zelfs alle geluid schijnt

te sluimeren, en de ongebondenheid en licht-

misserij naar huis gewaggeld zijn om te droo-

men, — in dat stille en zwijgend uur was het,

dat Fagin wakende in zijne oude kluis zat, met
een zoo bleek en ontsteld gelaat, met zulke

roode en met bloed beloopen oogen, dat hij

minder een mensen geleek dan eene afschuwe-

blik zijne blikken op hem en vestigde ze dan
weer op de brandende kaars, die duidelijk be-

wees, dat de gedachten van den jood zich met
geheel iets anders bezig hielden.

Zoo was het ook inderdaad. Grievend verdriet

over het mislukken van zijn plan ; de haat tegen

het meisje, dat gewaagd had, aan vreemden ge-

heimen te openbaren;, een volkomen wantrouwen
in de oprechtheid harer weigering om hem te

verraden; bittere teleurstelling in zijne hoop om
zich aan Sikes te wreken; die vrees voor ont-

dekking en ellende en dood, en eene brandende
en doodelijke woede door dat alles ontvlamd,
— alle deze onstuimige gewaarwordingen, die

TOEN DE VOBIGE AFSTAND ZICH WEER TUSSCHEN HEN BEIDEN BEVOND, SLOOP HIJ HAAE
OPNIEUW ACHTEENA. (blz. 164.)

lijke schim, nog vochtig van het graf, en ge-

plaagd door een boozen geest.

Hij zat op zijne hurken voor den ouden haard,

gewikkeld in een oud gescheurd kleed en met
zijne blikken geslagen op eene bijna afgebrande

kaars, die naast hem op de tafel stond. Zijne

rechterhand was tot aan zijne lippen opgeheven;
hij beet, in gedachten verzonken, op zijne lange

zwarte nagels, en in zijn tandvleesch vertoonden

zich eenige weinige tanden, die naar honden- of

rattentanden geleken.

Op eene matras op den vloer lag Noach Clay-

pole uitgestrekt in een diepen slaap. Nu en

dan sloeg de oude man voor een enkel oogen-

snel en onophoudelijk op elkander volgden,

woelden door het brein van Fagin, terwijl zich

de verschrikkelijkste voornemens in zijne her-

senen vormden.
Zoo zat hij daar, onbeweeglijk, zonder, naar

het scheen, in het minst op den tijd te letten,

totdat zijn scherp gehoor voetstappen op de
straat gewaar werd.

„Eindelijk," mompelde hij, terwijl hij over zijne

droge brandende lippen streek. „Eindelijk!"

Terwijl hij dit zeide, werd er zacht aan de
schel getrokken. Hij sloop de trappen op naar

de deur en kwam terstond terug, vergezeld van

een man, die tot aan de kin vermomd was en



een pak onder den arm droeg. Terwijl hij zitten

ging en zijn overjas afwierp, bleek het, dat de
ware man Sikes was.

„Daar," zeide hij, het pak op de tafel leg-

gende. „Bewaar het goed, en doe er zooveel

mee als gij kunt; het heeft mij moeite genoeg
gekost om het meester te worden; ik dacht reeds

voor drie uren hier te kunnen zijn."

Fagin legde de hand op het pak, nam het

op, sloot het in eene kast en ging weer zitten,

zonder een woord te spreken. Maar hij sloeg

gedurende al dien tijd geen oogenblik zijne

oogen van den roover af, en toen zij tegenover
elkander zaten, keek hij hem strak aan, terwijl

zijne lippen zoo hevig beefden en zijn gelaat

door de ontroering die hem had overweldigd,

zoo verwrongen was, dat de inbreker onwille-

keurig met zijn stoel achteruit schoof en hem
met wezenlijke ontsteltenis aanzag.

„Wat nu?" riep Sikes uit. „Waarom ziet gij

mij zoo aan ?"

Fagin hief zijne rechterhand op, en schudde
zijn bevenden wijsvinger in de lucht, maar zijne

drift was zoo geweldig, dat voor het oogenblik

de kracht hem begeven had, om een enkel

woord uit te brengen.

„Vervloekt!" riep Sikes, die in zijn hart een
zweem van onrust voelde opkomen. „Hij is gek
geworden! Ik moet op mijne hoede zijn!"

„Neen, neen," zeide Fagin, die zijne spraak

terugvond. „Hij is niet — gij zijt de persoon
niet, Bill. Ik heb — heb niets tegen je in te

brengen."

„O, hebt gij niet, hebt gij niet?" vroeg Sikes,

terwijl hij een ernstigen blik op den jood wierp
en zichtbaar een pistool van den eenen zak in

den anderen stak. „Dat is een geluk, — voor
één van ons beiden; voor wien is om het even."

„Ik zal het je zeggen, Bill," zeide de jood,

terwijl hij zijn stoel nader schoof, „en het zal

je nog meer vertoornen dan mij."

„Och?" vroeg de dief op een ongeloovigen
toon, „spreek op, en wat spoedig, anders denkt
Nancy dat ik verloren ben."

„Verloren!" herhaalde Fagin. „Daar heeft zij,

voor haar persoon, reeds vrij goed voor ge-

zorgd."

Sikes zag den jood met een bedremmeld ge-

zicht aan; daar hij echter op zijn gelaat de
oplossing van het raadsel niet lezen kon, pakte

hij den oude met zijne krachtige vuist bij den
rokskraag en schudde hem duchtig. „Zult gij

nu spreken?" riep hij; „doet gij het niet on-

middellijk, dan hebt gij spoedig geen adem meer
om het te doen. Doe den mond open en zeg
met verstaanbare woorden wat gij te zeggen
hebt. Er uit er mee, dondersche oude hond, er

uit er mee!"
„Vooronderstel eens, dat de vent daar —" be-

gon Fagin.

Sikes keerde zich om naar de plaats waar

Noach sliep, als had hij dien vroeger niet op-
gemerkt. „Welnu?" riep hij, toen hij zijne vorige

houding weer aangenomen had.

„Vooronderstel," vervolgde Fagin, „dat die

jongen babbelt — ons allen verraadt — de rechte

menschen daartoe eerst opzoekt, en dan eene
samenkomst met hen op de straat houdt, eene
beschrijving van ons geeft, alle teekenen opgeeft,

waaraan men ons herkennen kan, en de plaats

noemt waar wij het gemakkelijkst gevat kunnen
worden. Vooronderstel, dat hij dat alles doet,

enkel en alleen omdat hem dat goeddunkt, ge-

durende den nacht wegsluipt, om hen op te

zoeken, die het meest op ons verbitterd zijn, en
hun alle geheimen openbaart. Verstaat gij mij?"
schreeuwde de jood, wiens oog van woede fon-

kelde. „Vooronderstel dit alles eens, wat dan?"
„Wat dan?" herhaalde Sikes met een ver-

schrikkelijken vloek. „Zoo hij nog levend was
wanneer ik kwam, zou ik zijn schedel onder de
spijkers mijner laarzen in zoovele stukken ver-

brijzelen als hij haren op zijn hoofd telt!"

„En wanneer ik het gedaan had?" krijschte

Fagin met eene schorre stem, „ik, die zooveel
weet, en er zoovelen buiten mij aan de galg
kan brengen?"

„Ik weet het niet," antwoordde Sikes, knar-

setandende, en doodelijk bleek wordende bij die

vooronderstelling. Ik zou iets doen, dat mij 1

in

de kast bracht, dan kwam ik te gelijk met je

voor het gerecht, en viel voor den rechter op
je aan en sloeg je de hersenen in de tegenwoor-
digheid van het publiek uit den schedel. Ik zou
dan zooveel kracht hebben," siste de dief, ter-

wijl hij zijn gespierden arm uitstrekte, „dat ik

jou kop zoodanig verbrijzelen zou alsof er een
zwaar geladen waggon over gereden was."
„Zoudt gij dat doen?"
„Dat zou ik doen!" zeide de inbreker. „Probeer

het maar."

„Wanneer Charley, of de „Draaier" of Bet,

of —

"

„Mij om het even, wie het gedaan had," ant-

woordde Sikes ongeduldig. „Wie het ook zijn

mocht, ik zou hem bedienen."

Fagin zag den roover strak aan, gaf hem
toen een wenk om stil te wezen, bukte zich

over de matras, die op den vloer lag, en schudde
den slaper, om hem wakker te maken. Sikes

boog zich op zijn stoel voorover, zag toe met
de handen op de knieën, en scheen zeer nieuws-
gierig te zijn waarmede alle deze vragen en
voorbereidselen zouden eindigen.

„Bolter! Bolter! arme jongen!" riep Fagin,
opziende met eene uitdrukking van duivelachtigen

voorsmaak, en zacht en met nadruk sprekende,

„hij is vermoeid, vermoeid, door haar zoolang te

bespieden, — haar te bespieden, Bill."

„Wie meent gij?" vroeg Sikes achterover-

leunende.

Fagin antwoordde niet, maar bukte zich or>



nieuw over den slapenden jongen en trok hem
in. eene zittende houding op. Nadat hij1 nog
eenige keeren bij zijn aangenomen naam was
geroepen, wreef Noach zich de oogen uit, geeuw-
de en zag slaapdronken rond.

„Zeg het mij nog eenmaal — nog eenmaal,

opdat h ij het hoore," zeide de jood, op Sikes

wijzende, terwijl hij sprak.

„Wat moet ik zeggen?" vroeg Noach dom-
melig, terwijl hij zich omdraaide.

„Wel, van Nancy," antwoordde de jood, ter-

wijl hij Sikes bij de hand greep, om hem
te beletten, dat hij het huis verliet alvorens

genoeg gehoord te hebben. „Gij hebt haar ge-

volgd ?"

„Ja."

„Tot aan de Lo ndon-B r idge?"
„Ja."
„Waar zij twee menschen ontmoette?"

„Ja."
„Een heer en eene dame, die zij al vroeger

uit eigene beweging bezocht had, en die haar

aanspoorden om al hare metgezellen te verraden,

hoofdzakelijk Monks, — hetwelk zij deed, —
hem te beschrijven, — hetwelk zij deed, —
hun te zeggen in welk huis wij bij elkander

komen, — hetwelk zij deed, — waar dat huis

het best kon worden bespied, — hetwelk zij

deed, — en op welken tijd wij ons daar bevin-

den, — hetwelk zij deed. Dit alles deed zij: zij

zeide dit alles, zonder bedreiging, zonder te

aarzelen, — dat deed — deed zij, niet waar?"
krijschte Fagin, half waanzinnig van woede.

„Alles waar," antwoordde Noach, zich het

hoofd krabbende. „Juist zoo is het toegegaan."

JEa wat zeide zij van den vorigen Zondag?"
„Van den vorigen Zondag?" herhaalde Noach,

zich bezinnende. „Wel, dat heb ik je reeds ver-

haald." . ,.,
„Nog eens, verhaal het nog eens," schreeuwde'

Fagin, Sikes stevig vasthoudende, en met de

andere hand in de lucht zwaaiende, terwijl het

schuim Jiern op de lippen stond. .

„Zij vroegen haar," zeide Noach, die, toen

hij meer wakker werd', vol. verbazing eindelijk

scheen te vermoeden wie Sikes was,. „zij vroegen

haar waarom zij den vorigen Zondag- niet ge--

komen was, zooals zij beloofd had.. Zij zeide, dat

het haar onmogelijk geweest was.".:

„Waaroni? waarom? Vertel hem dat."

„Omdat zij met- geweld door BilL was terug-

gehouden, — door den man, van wien zij reeds

vroeger verhaald had," antwoordde Noach.

„Wat meer :van hem?" schreeuwde Fagin.

„Wat meer van den man, ; van wien zij reeds

vroeger verhaald had ?"
; Vertel hem dat, vertel

hem dat!"

„Dat het haar niet gemakkelijk viel, uit te

gaan, wanneer hij niet wist waarheen," zeide

Noach: „daarom had zij hem, toen zij de eerste

maal de. jonge dame bezocht, — ha! ha! ha!

ik kon het lachen niet laten, toen zij dit zeide

— opium ingegeven!"

„Hel en verdoemenis!" schreeuwde Sikes, ter-

wijl hij zich met geweld losrukte. „Laat mij gaan!"
Hij slingerde den ouden man van zich af,

stormde de kamer uit, en vloog woedend de

trap op.

„Bill! Bill!" riep de jood, die hem met haastige

schreden volgde. „Nog één woord, slechts één

woord!"
Dat woord zou niet hebben kunnen worden

uitgesproken, wanneer het den roover niet on-

mogelijk ware geweest de deur te openen, waar-

toe hij vruchteloos vloekte en geweld aanwendde
toen de jood hijgende bij hem kwam.

„Laat mij er uit!" riep Sikes. „Spreek niet

tot mij — het is gevaarlijk. Laat mij er uit,

zeg ik."

„Hoor nog slechts één woord," antwoordde de
jood, die zijne hand op het slot legde. „Gij

zult niet —

"

„Wat ?" hernam den ander.

„Gij zult toch niet — te — hevig zijn, Bill?"

De dag brak aan, en het was reeds zoo hel-

der, dat zij elkander in het gelaat konden
zien; zij wisselden een vluchtigen blik, en in

beider oog gloeide een vuur, waarvan de betee-

kenis niet te miskennen was.

„Ik meen," vervolgde de jood, die den schijn

aannam alsof hij geloofde, dat alle voorstellin-

gen nutteloos zouden zijn, „niet te driftig, —
wegens onze veiligheid. Wees voorzichtig, Bill,

en niet te wild."

Sikes antwoordde niet, maar rukte de deur

open, die door Fagin ontsloten was, en stormde

door de stille straten.

Zonder een oogenblik stil te staan of zich

te bedenken; zonder eens rechts of links te

zien; zonder de oogen naar den hemel op te

heffen of ze naar den grond te slaan, — doch
altijd recht voor zich uitziende, in woeste vast-

beradenheid starende, de tanden zoo vast op
elkander geklemd, dat de sterke kakebeenen

door de huid schenen te steken, liep de dief

voort, mompelde geen woord, en bewoog geen
spier van zijn gezicht, voordat hij zijn huis be-

reikt had, hij opende nauwelijks hoorbaar de
deur met een steutel, liep zacht de trappen op,

trad zijne kamer binnen, sloot de deur, schoof

een zware tafel er voor, en trok de gordijnen

van het bed weg.
Het meisje lag half aangekleed . op het bed.

Hij had haar uit den slaap gewekt, en zij

richtte zich met verbaasd en ontsteld gelaat op.

„Sta op!" riep de man.
„Zijt gij het, Bill?" vroeg het meisje met

eene uitdrukking van blijdschap over -zijne terug-

komst.

„Ik ben het," antwoordde hij, „sta op!"

Ér brandde eene kaars, maar de man rukte

ze van de kandelaar en wierp ze in het vuur.



Het meisje, dat de schemering van den dage-

raad door het raam aanschouwde, stond op
om de gordijnen voor het venster weg te

schuiven.

„Laat dat," zeide Sikes, zijne hand langs

haar heenstrekkende. „Voor hetgeen ik doen

wil, is het licht genoeg."
„Bill," zeide het meisje op een zachten toon

van bekommering. „Waarom ziet gij mij zoo aan?"

De dief zat daar, zag haar eenige seconden

met opgesperde neusgaten en hijgende borst

aan, greep haar toen bij het hoofd en bij de

keel, sleepte haar midden in de kamer, wierp

nog een blik op de deur, en legde zijne zware

hand op haar mond.
„Bill! Bill!" hijgde het meisje, naar lucht

snakkende en in doodsangst worstelende, —
„ik — ik zal niet gillen of schreeuwen, —
niet eenmaal — hoor mij aan, — spreek met
mij, — zeg mij wat ik gedaan heb."

„Dat weet ge wel, duivelin!" antwoordde

de dief, zijn adem ophoudende. „Men heeft je

dezen nacht beloerd : elk woord, dat gij ge-

sproken hebt, is afgeluisterd."

„Spaar dan mijn leven om 's Hemels wil,

zooals ik het uwe spaarde," antwoordde het

meisje, terwijl zij hem omklemde, „Bill, beste

Bill, gij kunt het hart niet hebben om mij te

vermoorden. O, bedenk, wat ik dezen nacht

alleen voor u heb opgeofferd ! Gij zult, gij

moet tijd nemen om te denken en u aan deze

misdaad niet schuldig maken; ik laat u niet

los en gij kunt mij niet van u schudden. Bill L

Bill! om Gods wil, om uw eigen wil, om mij-

nentwil, laat af, en vergiet mijn bloed niet.

Ik ben u getrouw gebleven ; — bij mijne schul-

dige ziel, ik ben u getrouw gebleven!"

De man deed eene geweldige poging om zijne

armen vrij te maken, maar die van het meisje

waren om de zijnen geslagen, en welke moeite

hij ook deed, hij kon ze niet loskrijgen.

„BUI! kreet het meisje, dat haar hoofd tegen

zijne borst trachtte te drukken; „die heer en
die goede dame beloofden mij dezen nacht

eene veilige schuilplaats in een ver verwijderd

land, waar ik mijn leven in rust en eenzaam-

heid eindigen kon. Laat mij weer tot hen gaan,

en ik zal hen op mijne knieën bidden, om
dezelfde goedheid en barmhartigheid jegens -u

te betoonen; laat ons beiden dit verschrikkelijk

verblijf verlaten, en ver van elkander een beter

leven leiden, en vergeten hoe wij geleefd hebben,

behalve in het gebed, en elkander nooit weder

zien. Voor berouw en boete is het nooit te laat.

Zoo zeide zij, — ik voel het thans, — maar wij

moeten tijd — een weinig tijd hebben,"

De inbreker had nu een arm vrijgemaakt

en greep naar zijn pistool; maar de zekerheid,

dat hij oogenblikkelijk ontdekt zou worden, wan-
neer hij schoot, kwam hem .zelfs , te. midden

van Zijn woede voor den geest, en hij gaf

haar alzoo met den loop van het pistool op
haar opgeheven gelaat, hetwelk het zijne bijna

raakte, twee met alle zijne krachten toegebrachte

slagen.

Zij wankelde en viel, blind door het bloed,

dat uit eene diepe wonde aan haar voorhoofd
vloeide; zij richtte zich weer op hare knieën

op, trok uit haar boezem een witten zakdoek —
dien van Rosa Maylie — hield dien in hare

gevouwene handen zoo hoog naar den hemel
gekeerd als hare zwakke krachten nog toelieten,

en zond een vurig gebed om genade tot haar

Schepper op.

Het was een ijzingwekkend schouwspel om te

zien. De moordenaar wankelde naar den muur,
hield de hand voor zijn gelaat, greep een zwaren
knuppel en sloeg haar dood.

XLVIII.

DE VLUCHT VAN SIKES.

Van alle slechte daden, die onder bedekking
der duisternis, gedurende dezen nacht, in het

groote Londen werden begaan, was deze de

slechtste. Van alle gruweldaden, welke in de

morgenlucht den Hemel om wraak aanriepen, was
deze de schandelijkste en verschrikkelijkste.

De zon, de helder schijnende zon, die den

tnensch niet alleen licht, maar ook nieuw leven

en nieuwe hoop aanbrengt, ging helder en.

schitterend over de reuzenstad op. Door prachtig

gekleurde, glasruiten, en door met papier ge-

lapte ramen, — door kerkkoepels en door muur-
reten, wierp zij gelijkelijk hare stralen. Zij be-

scheen ook de kamer waar de vermoorde lag;

dat deed zij. Sikes beproefde het licht buiten te

sluiten, maar het stroomde desniettemin naar

binnen. Was het schouwspel ijzingwekkend ge-

weest in den nog halfdonkeren morgenstond,

wat was het nu in dit heldere licht?

Hij was roerloos blijven staan; hij vreesde

zich te bewegen. Zij had gesnikt en eene be-

weging met de hand gemaakt, maar hij had
in schrik en haat altijd geslagen en opnieuw
geslagen. Hij had een oud kleed over haar heen

geworpen; maar het was ondraaglijker, zich

hare oogen voor te stellen en zich te verbeel-

den, dat zij zich op hem richtten, dan ze wer-

kelijk stijf naar boven gericht te zien, als be-

schouwden zij aan de zoldering de terugkaatsing

van den plas bloed, die op den vloer borrelde

en in het zonlicht glinsterde. Hij rukte het kleed

weer weg. En daar lag het lichaam — een-

voudig vleesch en bloed, anders niet; maar welk
vleesch en hoeveel bloed ?

Hij stak licht op, maakte vuur aan, en wierp



den knuppel er op, aan welks einde menschen-

haar kleefde, dat met de vlammen opsteeg, in

lichte asch nederviel, en door den tocht van

den schoorsteen weer naar boven geblazen werd.

Zelfs dit verschrikte hem, hoe verhard hij
1 ook

was: maar hij hield het wapen in het vuur

totdat het brak, en stompte er mede op de

kolen, opdat het geheel verbranden en tot asch

verteren zou. Hij wiesch zijne handen en trok

zijn rok uit; er waren vlekken in, die niet uit

te wisschen waren; maar hij sneed ze er uit en

verbrandde ze. Wat was het bloed door geheel

de kamer gespat! Zelfs de pooten van den hond

waren met bloed bevlekt.

Gedurende al dezen tijd had hij den rug niet I

naar het lijk gekeerd, niet een enkele maal. Na :

al deze voorzorgen genomen te hebben, trad
j

hij rugwaarts naar de deur, trok den hond met zich

naar buiten, opdat hij geene nieuwe sporen van

misdaad op de straat zou medenemen, trok de

deur zacht achter zich toe, stak den sleutel in

zijn zak en verliet het huis.

Hij stapte naar de overzijde der straat, en

keek naar het venster op, om zich te over-

tuigen, dat men van buiten niets zien kon. De
gordijn, welke zij had willen optrekken, om het

licht binnen te laten, dat zij nimmer weer zou aan-

schouwen, was nog gevallen. Zij lag er bijna vlak

onder. Hij wist dat, God! hoe helder scheen de

zon, juist op die plek!

De blik was zeer vluchtig geweest. Het ver-

lichtte hem, tenminste niet meer in de kamer

te zijn. Hij floot zijn hond en snelde van daar.

Hij ging Islington door, den heuvel bij

H i g h g a t e op, daar waar de steen ter gedach-

|
tenis van Whittington staat, daalde Highgate-

I
H i 1 1 af, ongestadig in zijne voornemens, en on-

zeker waarheen hij gaan zou. Hij liep immer

verder, doelloos, in het vrije veld, dan hier- dan

daarheen, over wegen en velden, heen en terug;

legde zich bij slooten neer om uit te rusten,

en stond weer op om eene andere rustplaats

op te zoeken, hetzelfde te doen en weder verder

te gaan.

Waarheen kon hij zijne schreden richten, naar

welk oord, dat nabij en niet te bevolkt was, ten

einde wat te eten en te drinken ? H e n d o n. Dat

was eene goede plaats, niet ver verwijderd en

toch vrij afgelegen. Derwaarts richtte hij zijne

schreden, dan eens hollende, dan weer krui-

pende als eene slak, of geheel en al stilstaande

en met zijn stok de toppen van de heggen slaande.

Toen hij daar aankwam, schenen alle menschen,

die hij ontmoette, ja zelfs de kinderen in de deur

hem met achterdocht te beschouwen. Hij keerde

weer terug, zonder den moed te hebben, eene

bete broods en een glas bier te koopen, schoon

hij sedert vele uren niets genut.igd had. Zoo

slenterde hij weer rond, zonder te weten waar-

heea.

Hij wandelde uren lang rond en kwam weer

op de vorige plaats terug; de voormiddag en

de namiddag waren verioopen, en 'de' "avond

viel, en nog altijd liep hij voort, heuvel op en

heuvel af, hierheen en daarheen, en om en rond,

maar verliet een zekere kring niet. Eindelijk begaf

hij zich op weg naar H a t f i e 1 d.

Het was des avonds negen uur, toen de man
geheel en al afgemat, en den hond hinkende en

lam van den ongewonen loop, den heuvel bij

de kerk van het stille plaatsje afdaalden en de

kleine straat insloegen waar zij eene kleine

herberg binnentraden, waarvan het flauwe licht

door de vensters hen geleid had, er brandde een

groot vuur in de gelagkamer én eenige boeren

zaten er rondom heen en dronken een glas bier

of grog. Zij maakten plaats voor den vreem-

deling, maar hij ging in den donkersten hoek

zitten, at en dronk alleen, of liever met zijn

hond, wien hij van tijd tot tijd een brok toe-

wierp. Het gesprek van de aanwezigen liep over

de omstreken en de boeren uit den omtrek, en

toen dit onderwerp was uitgeput, over den

ouderdom van een zeker bejaard man, die den

vorigen Zondag was begraven; de jongsten vari

't gezelschap beschouwden hem als zeer oud,

en de oudsten verklaarden, dat hij zeer jong

gestorven was — niet ouder, zeide eene grijze

grootvader, dan hij zelf was voor tien of vijf-

tien jaar geleden, en dat die anderen ook wel

zoo Oud zou geworden zijn als hij — de groot-

vader, wanneer hij zich maar ontzien had —
wanneer hij zich maar ontzien had.

Er heerschte niets in 't gesprek om de aan-

dacht te trekken, of om zijne bezorgdheid gaande

te maken. De dief betaalde zijne vertering, zat

stil en onopgemerkt in zijn hoek en was reeds

ingesluimerd, toen de geruchtmakende komst van

een nieuwen gast hem wekte.

Het was een kluchtig man, half marskramer

en half kwakzalver, die te voet het land door-

trok, om oliesteenen, scheerriemen, scheermessen,

spaansche zeep, schoensmeer, geneesmidde en voor

honden en paarden, goedkoope reukwerken,

kosmetiek, schoonheidsmiddelen en dergelijke

waren te verkoopen, die hij in een kastje op zijn

rug droeg. Zijne komst was het sein om eenige

grappen met de boeren te wisselen waar geen

einde aan kwam, totdat hij zijn avondmaal ge-

bruikt, en zijn kastje met kostbaarheden geopend

had ; op eene vernuftige wijze verbond hij nu

zaken met scherts.

„En wat is dat voor goed, Harry — is dat om
te eten?" vroeg een boer, terwijl hij op eenige

koekjes in een hoek wees.

„Dit," zêide dé snaak, en nam een koekje in dé

hand, „is een onfeilbaar en onschatbaar mid-

del om alle soorten van vlekken, roest, stof,

schimmel, stippen of spatters, uit zijde, atlas,

linnen, batist, laken, kripwöl, merinos, mousse-

line en bombazijn té verdrijven. Wijnvlekken,

fruitvlêkken, biervlekken, watervlekkefi, verfvlek-



ken, téervlekken, alle mogelijke vlekken ver-

dwijnen, wanneer men ze slechts eenmaal met
dit onfeilbaar en onschatbaar middel wrijft. Wan-
neer eene dame hare eer bevlekt heeft, dan
heeft ze maar zoo'n koekje te gebruiken, en zij

is in eens genezen — want het is vergif. Wil
een gentleman zijne eer bewijzen, dan behoeft
hij maar zoo'n koekje te nemen, en de zaak is

buiten quaestie, — want het is zoo afdoende
als een pistoolschot en is nog slechter van
smaak. Een penny het stuk. Al deze voortreffe-

lijke eigenschappen voor één penny maar."
Er deden zich terstond twee koopers op, en

meer anderen stonden op het punt om hun
voorbeeld te volgen, de koopman dit bemerkende,
werd nog welsprekender.

„Het middel is zoo spoedig verkocht als ge-

maakt," zeide hij. „Veertien watermolens, zes

stoommachines en eene galvanische batterij wer-
ken onafgebroken door en kunnen nog niet ge-

noeg afleveren, schoon de menschen met zooveel

inspanning werken, dat zij spoedig sterven, en
dan ontvangt de weduwe terstond een pensioen

van twintig pond sterling 's jaars voor ieder

kind en eene premie van vijftig pond voor twee-

lingen. Een penny het stuk — twee halve

penny's zijn ook goed en vier oortjes neem ik

ook aan. Een penny het stuk. Wijnvlekken,

fruitvlekken, biervlekken, watervlekken, verfvlek-

ken, téervlekken, smeervlekken, bloedvlekken, —
daar is eene vlek op den hoed van dien heer,

die zal ik er uitmaken, voordat hij eene kruik

bier voor mij bestellen kan!"
„Ha!" riep Sikes opspringende. „Geef hier!

terug !"

„Ik maak de vlek er uit, mijnheer," ant-

woordde de man, het gezelschap toewenkende,
„voordat gij hier kunt zijn, om uw hoed terug

te nemen, mijnheer. Let wel op, mijne heeren,

ziet dezen vlek op den hoed van dezen heer, niet

grooter dan een schilling, maar dikker dan eene
halve kroon. Het moge eene wijnvlek, eene fruit-

vlek, eene biervlek, eene watervlek, eene verf-

vlek, eene teervlek, eene smeervlek, eene bloed —

"

De man ging niet verder, want Sikes wierp
met een verschrikkelijken vloek de tafel omver,

ontrukte den man zijn hoed en ijlde het huis uit.

Met dezelfde besluiteloosheid, welke hem den
geheelen dag beheerscht had, sloeg de moor-
denaar, toen hij zag dat hij niet vervolgd werd,
en giste dat men hem waarschijnlijk voor dron-

ken had aangezien, den weg naar de stad weer
in. Hij ging uit den weg voor het licht der

postwagens, welke op de straat stonden, en her-

kende den post van Londen, die voor het

kleine posthuis staan bleef. Hij wist wel wat
er gebeuren zou, maar hij trad toch nader en
luisterde.

De conducteur stond bij de deur te wachten
op de brievenmaal. In dit oogenblik verscheen

een man, gekleed als opziener van de jacht, en

gaf hem een mandje, dat op de stoep stond,

over.

„Niets nieuws in de stad, Ben?" vroeg de
opziener van de jacht, de vensterluikert open-
slaande ten einde de paarden beter te kunnen
bewonderen.
„Neen, niet dat ik weet," antwoordde de man,

aan zijne handschoenen trekkende. „Het graan
is wat gerezen. Ook heb ik van een moord hooren
spreken in de omstreken van Spitalf ield, maar
ik geloof er niets van."

„Het is toch waar," zeide een heer in den
wagen, „het was een verschrikkelijke moord."
„Was het mijnheer?" vroeg de conducteur,

de hand aan zijn hoed slaande; „en was het een
man of eene vrouw?"
„Eene vrouw," antwoordde de heer. „Men

vermoedt —

"

„Nu Ben!" zeide de voerman ongeduldig.

„Waar die verdoemde brievenmaaL blijft," vloekte

de conducteur, „ben jelui daarbinnen in slaap

gevallen?"

„Wij komen!" riep de eigenaar van het post-

huis, terwijl hij de deur uitvloog.

„Komen!" bromde de conducteur; „hier, geef
op. Al-klaar!"

De posthoorn deed eenige vroolijke noten hoo-

ren, en voort ging de wagen.
Sikes bleef op de straat staan, schijnbaar

onverschillig omtrent hetgeen hij gehoord had
en als ware hij slechts onzeker, welke weg hij

had in te slaan. Eindelijk ging hij weder terug,

en koos den weg, die van H a t f i e 1 d naar St.

A 1 b a n s loopt.

Hij stapte met een norsch gemoed den weg
op; toen hij echter de stad achter zich had en

altijd verder in de eenzaamheid en duisternis

kwam, beving hem zulk een vrees en zulk een

angst, dat zijn geheele lichaam beefde. Elk voor-

werp, het mocht iets werkelijks of eene schaduw,
stil of in beweging zijn, nam in zijn oog eene
zekere ijzingwekkende gedaante aan, maar deze

vrees was nog niets, vergeleken met het gevoel,

dat hij niet van zich weren kon; de herin-

nering namelijk aan de schrikbarende gestalte van
dezen morgen, die hem onophoudelijk scheen te

vervolgen. Hij kon hare schim in de duisternis

herkennen, eiken trek onderscheiden, en hij zag,

hoe stijf en dreigend zij daarheen gleed. Hij

kon haar kleed in de bladeren hooren ruischen,

en elk windje bracht hem haar laatsten flauwen

gil over. Bleef hij staan, dan deed de gedaante

hetzelfde; liep hij sneller, de gedaante volgde
— niet rennende, want dat zou eene verlichting

voor hem geweest zijn, maar als een lichaam

wel toegerust met leven, maar zacht gedragen

door een zwaarmoedig windje, dat rees noch
daalde.

Van tijd tot tijd keerde hij zich om, met het

wanhopige besluit, het spook te verdrijven, al

zou zijn aanblik hem ook den dood geven; maar



dan rezen zijne haren te berge en zijn bloed
stond stil, want de gedaante had zich insgelijks

omgekeerd en stond weder achter hem. Dezen
morgen had hij het lijk altijd voor zich gehad,
maar nu was de spookgestalte steeds achter
hem. Hij ging met den rug tegen een muur
staan, maar hij gevoelde dat het spook boven
hem stond, en diens omtrekken zich tegen de
koude nachtlucht afteekenden. Hij wierp zich op
den weg neder, — daar stond het aan zijn

hoofd, zwijgend, rechtop en beweegloos, — een
levendige grafsteen met het bloedige grafschrift

er op.

O, niemand zegge, dat moordenaars aan de
geregtigheid ontkomen en de Voorzienigheid som-
tijds slaapt. In é é n e lange minuut van zulk een
angst ligt honderdvoud een geweldige dood!
Op het veld zag hij eene schuur, die hem

eene schuilplaats voor den nacht aanbood. Voor
de deur stonden drie groote populieren, die het
binnenste zeer verdonkerden, en de wind huilde
door hunne takken met een naargeestig geluid.

Hij kon niet verder gaan voordat de morgen
zou aanbreken, en hij legde zich in de schuur
dicht tegen den wand neder, — om nieuwe fol-

teringen te lijden.

Thans verscheen hem een gezicht, aanhouden-
der en verschrikkelijker dan waaraan hij ont-
snapt was. Die wijd geopende, strakke oogen,
zoo glansloos en glazig, die hij veel liever wer-
kelijk voor zich had willen zien, verschenen
hem thans in de duisternis van den nacht, wel
vurig, maar geen licht van zich werpende. Er
waren er slechts twee, maar die twee waren
overal. Wanneer hij dit gezicht van zich af-

schudde, dan zag hij wederom het kamertje met
al de hem bekende voorwerpen op de gewone
plaats voor zich, en wel zoo duidelijk, dat hij

zou vergeten hebben, dat hij ze zich in zijne

herinnering voor den geest haalde — alles op
zijne gewone plaats. Het lijk lag ook op zijne

plaats, en de oogen waren nog dezelfde als op
het oogenblik toen hij het verliet. Hij sprong
op en ging in de vrije lucht. De gedaante was
achter hem. Hij trad opnieuw de schuur binnen
en legde zich nogmaals neder — daar staarden
hem de twee oogen weer aan, voordat hij zich

nog goed had neergevleid.

Daar lag hij, gekweld door een angst, dien
niemand buiten hem beschrijven kan, aan al

zijne leden bevende; het koude zweet brak hem
uit alle poriën, toen eensklaps de nachtwind
hem uit de verte het geluid van menschenstem-
men en angstkreten, vermengd met alarm over-
bracht. Elke menschelijke toon, in dit eenzaam
oord, zelfs wanneer die werkelijk zijn oorsprong
had in geraas, was een dolksteek voor hem. Hij
verzamelde zijne krachten en moed, daar zijne

veiligheid bedreigd scheen te worden, sprong op
en snelde de schuur uit in de open lucht.

De hemel scheen in brand te staan. Vlammen,

vonken uitschietende, verhieven zich in de lucht,

verdrongen elkander, verspreidden haar gloed
uren ver in 't rond, en rookwolken dreven in

de richting der plaats waar hij stond. Het ge-
schreeuw werd luider, toen nieuwe stemmen
zich daarbij voegden, en hij kon het geroep van
„brand!" gepaard met het gelui der stormklok-
ken, het invallen der balken en het geloei der
vlammen hooren, als zij een nieuw voorwerp
aangrepen en zich hoog in de lucht verhieven
door nieuw voedsel versterkt. Het rumoer steeg
met elk oogenblik. Hij zag menschen, mannen
en vrouwen, —

- lichten en vlammen. Dit was
een nieuw leven voor hem. Hij snelde daarheen,
rechtuit, door heggen en slooten, door dik en
dun, dol als de hond, die blaffend voor hem
uitholde.

Hij kwam op de plaats van den brand aan.

Half gekleede menschen liepen heen en weer;
sommigen beproefden, de verschrikte paarden
uit den stal te trekken, anderen dreven koeien
en schapen weg, en weer anderen kwamen, onder
eene zee van vallende vonken en instortende
gloeiende balken, met allerhande voorwerpen
beladen, uit het brandende huis. De openingen,
waar een uur te voren vensters en deuren ge-
weest waren, verschaften thans een doorgang
aan de golvende vlammen; muren wankelden en
stortten krakend in; gesmolten lood en ijzer

stroomden wit gloeiend langs den grond. Vrou-
wen en kinderen jammerden en de mannen
spraken elkander moed in. Het werken der brand-
spuiten, het sissen en spatten van het water,
wanneer het op het brandende hout viel, vermeer-
derden het ontzettende geraas. Hij schreeuwde
ook, totdat hij schor was, en vluchtende voor
zijne herinneringen en zich zelven, stortte hij

zich in het dichtste gedrang.
Den geheelen nacht liep hij heen en weer,

— nu werkte hij aan de spuiten, dan baande
hij zich een weg door het vuur en den rook,
maar altijd zocht hij bezigheid waar het meeste
leven en geraas was. De ladders op en neer,

op de daken der gebouwen, over vloeren, die
onder hem kraakten en bogen onder zijn ge-
wicht, naast vallende steenbrokken, overal in

het hevigste vuur was hij te vinden; maar zijn

leven scheen door eene tooverkracht beschermd
te worden, want hij bekwam niet het minste
letsel, hij voelde geene vermoeienis, totdat de
morgen weer aanbrak en slechts rook en ver-

koolde puinhoopen meer te zien waren.
Na deze aan krankzinnigheid grenzende in-

spanning keerde het bewustzijn zijner misdaad
met tiendubbele kracht terug. Wantrouwend
sloeg hij zijne blikken om zich heen, want de
menschen stonden in groepen bij elkander, en
hij vreesde dat hij het onderwerp hunner ge-
sprekken was. De hond gehoorzaamde op een
bekenden wenk van zijn vinger en beiden slopen
stil weg. Hij kwam langs eene brandspuit, waar



eénige werklieden bij zaten, en zij boden hem
eenige ververschingen aan. Hij nam eene boter-

ham met vleesch, en toen hij eene teug bier

dronk, hoorde hij de brandspuitgasten, die van

Londen gekomen waren, van den moord en

den moordenaar spreken.

„Men zegt dat hij naar Birmingham ge-

vlucht is," zeide een hunner, „maar men zal

hem wel vangen, want hij wordt reeds ver-

volgd, en morgen is de zaak door het geheele

land bekend."

Hij holde voort en liep, totdat hij op den

weg neerviel ; hij legde zich naast eene sloot en

viel in een langen, maar onrustigen en dik-

wijls afgebroken slaap. Vervolgens wandelde hij

verder, besluiteloos en onzeker, en gekweld door

den angst voor een anderen vreeselijken nacht.

Plotseling kwam hij tot het wanhopige besluit,

naar Londen terug te keeren.

„Daar kan ik ten minste met iemand spre-

ken," dacht hij. „Daar is 't ook eene goede

schuilplaats. Het zal niemand invallen, mij daar

te zoeken, omdat men gelooft, dat ik gevlucht

ben. Waarom zou ik mij niet een paar weken
schuilhouden en Fagin geld afpersen, om naar

Frankrijk over te steken. Vervloektl ik wil

het wagen."
Hij gaf terstond gevolg aan dit besluit; hij

begon zijne terugreis langs de minst bezochte

Wegen, nam zich voor, zich in de nabijheid der

hoofdstad : schuil te houden, dan onder begun-

stiging der duisternis de stad binnen te gaan, en

zich onmiddellijk naar het verblijf te begeven, dat

hij zich uitgekozen had.

Maar de hond! Wanneer men beschrijvingen

van hem had bekend gemaakt, dan zou men
voorzeker ook daarbij hebben opgegeven, dat hij

waarschijnlijk vergezeld was van zijn hond. Dit

kon zijne ontdekking op de straten ten gevolge

hebben. Hij besloot derhalve, den hond van

kant te maken, zocht eene sloot op, nam een

grooten steen, en bond dien aan zijn zakdoek.

Het dier keek zijn meester gedurende deze

toebereidselen aan, bleef — hetzij zijn instinct

hem zeide dat er iets noodlottigs voor hem
gebeuren zou, hetzij de blik des roovers strak-

ker op hem gericht was dan gewoonlijk — op

een grooter afstand dan hij anders deed, achter,

en kroop op den buik nader. Toen zijn meester

bij dé sloot bleef staan, omkeek en den hond

riep, gehoorzaamde deze niet.

„Hoort gij niet, dat ik roep: kom hier!" riep

Sikes.

Uit de sterke kracht der gewoonte kwam de

hond nader; toen echter Sikes zich bukte om
hem den zakdoek om den hals te binden, knorde

hij en verwijderde zich weer.

j,Kom hier!" schreeuwde de moordenaar. De
hond kwispelde met den staart, doch bewoog
zich aiiet" van zijne plaats. Sikes maakte een

strik en riep nogmaals. -

De hond kwam eenige schreden nader, bleef

staan, keerde zich toen om, trok den staart tus-

schen de beenen, en iiep weg, zoo schielijk

hij kon.

De man floot en floot weer, en ging zitten,

in de hoop dat de hond zou terugkomen. Maar
geen hond verscheen en ten laatste zette Sikes

zijne wandeling voort. "

XL1X.

MONKS EN BROWNLOW ONTMOETEN ELKANDER
EINDELIJK.

De avond begon te vallen, toen mijnheer

Brownlow aan de deur van zijn huis uit eene

huurkoets stapte en zacht klopte. Toen de deur

geopend was, steeg een gespierd man uit de koets

en plaatste zich aan de eene zijde der trede ter-

wijl een ander, die op den bok gezeten had,

eveneens afsteeg en aan de andere zijde der

trede bleef staan. Op een wenk van Brownlow
hielpen zij een derden man uit de koets, namen
hem tusschen hen beiden en brachten hem
schielijk in huis. Deze man was Monks.

Op dezelfde wijze stegen zij, zonder een woord

te spreken, de trap op, en Brownlow, die hen

voorging, geleidde hen in eene in het achterste

gedeelte van 't huis gelegene kamer. Aan de

deur bleef Monks staan, die met zichtbaren

tegenzin de trap opgestegen was. De beide man-

nen zagen den ouden heer aan, om van hem te

vernemen hoe zij zich moesten gedragen.

„Hij heeft de keus aan zich," zeide mijnheer

Brownlow; „wanneer hij draalt of slechts een

vinger beweegt, behalve wanneer gij het hem
beveelt, sleept gij hem op de straat, roept de

hulp der politie in, en klaagt hem in mijn naam

van schurkerij aan."

„Hoe durft gij dat van mij zeggen?" vroeg

Monks.
„Hoe durft gij er mij toe dwingen, jong-

mensch?" antwoordde Brownlow, die hem steeds

scherp in het gelaat zag. „Zijt gij krankzinnig

genoeg om dit huis te verlaten? Laat hem dan

los. Ziezoo, mijnheer. Nu zijt gij vrij om te gaan,

maar wij volgen u. Ik verzeker u, bij alles wat

mij dierbaar is, dat, zoodra gij op de straat ge-

komen zijt, ik u wegens bedrog en roof in

hechtenis laat nemen. Ik ben vastberaden en

onverzettelijk. Zoo gij besloten hebt dit ook té

zijn, laat het er dan op aan komen."

„Op wiens bevel word ik op de straat opge-

licht en door deze honden hier gebracht?" vroeg

Monks, terwijl hij de beide mannen, die naast hem
stonden, den een na den ander aanzag.

„Op mijn bevel," antwoordde Brownlow. „Deze
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j
menschen worden door mij betaald. Wanneer

j

gij u hadt willen beklagen, dat men u van

! uwe vrijheid' beroofde, dan kondt gij het im-

|

mers onderweg gedaan hebben; maar gij hebt

het raadzaam geoordeeld, u rustig te houden; —
ik zeg het u nogmaals, roep voor u de bescher-

ming der wet in, maar ik zal dan ook terstond

tot de wet mijne toevlucht nemen; neem u
echter in acht; wanneer gij zoo ver gaat, dat

gij niet weer terug kunt keeren, vraag mij dan
niet meer om toegevendheid, wanneer de macht
in andere handen is overgegaan; en zeg dan

Wilt gij u echter aan mijne toegevendheid en
aan de goedheid van hen, die gi} zwaar be-

leedigd hebt overgeven, ga dan oogenb'.ikkelijk,

zonder een woord te spreken, zitten. Deze stoel

heeft reeds twee dagen op u gewacht."
Monks mompelde eenige onverstaanbare woor-

den, doch aarzelde nog.

„Bedenk u niet lang," vervolgde Brownlow.
„Een woord van,, mij, en gij hebt geene keuze
meer."

De man aarzelde nog altijd.

„Ik heb geen lust om te parlementeeren,"
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niet, dat ik u in den afgrond stiet, waarin gij

u zelven zult hebben gestort."

Monks was blijkbaar onthutst en bezorgd. Hij

aarzelde.

„Gij moet spoedig een besluit nemen," zeide

Brownlow met kalmte en vastheid. „Wanneer
gij wenscht, dat ik mijne aanklacht in het open-
baar inlever, dan ben ik verplicht u aan eene
straf bloot te stellen, waarvan ik de uitgestrekt-

heid wel is waar met huivering vooruit zie,

doch later zal het, zooals gij weet, niet meer in

mijne macht staan haar van u af te wenden.

sprak Brownlow. „Ik heb er ook het recht niet

toe, want ik zou daardoor de dierbaarste belan-

gen van anderen in de waagschaal stellen."

„Is er, — vroeg Monks stamelende, — „is er

— geen ander middel?"
„Neen."

Monks vestigde zijne vorschende blikken op
het gelaat van den ouden heer; daar hij er

echter slechts strengheid en onverzettelijkheid

op las, trad hij de kamer binnen en ging schou-

derophalend op den aangewezen stoel zitten.

„Sluit de deur van buiten toe," zeide Brown-
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low tot de twee lieden, „en komt niet binnen,

voordat ik schel."

Zij gehoorzaamden en lieten hen alleen.

„Dat is eene fraaie behandeling van mijn

vaders oudsten vriend," zeide Monks, terwijl hij

zijn mantel en hoed aflegde.

„Juist omdat ik uw vaders oudste vriend was,

jongmensch, handel ik zoo," antwoordde Brown-

!ow; — „juist omdat de dierbaarste wenschen

en verwachtingen van gelukkiger jaren verbon-

den waren aan hem en aan het schoone wezen
van zijn vleesch en bloed, dat zoo jong tot haar

Schepper terugkeerde en mij alleen en verlaten

achterliet; — omdat hij met mij aan het sterf-

bed zijner eenige zuster knielde, toen hij nog
een knaap was, op denzelfden dag dat — maar
God wilde het anders — dat zij mijne gade zou

worden; omdat mijn diep gewond hart van dien

tijd af, bij al zijne beproevingen en in weerwil

van alle zijne dwalingen, aan hem gehecht ge-

weest is: omdat herinneringen aan verloopen

tijden in mij opwellen en zelfs uw aanblik mij aan

hem herinnert; — alle deze redenen bewegen
mij u nog altijd met zachtheid te behandelen,

ja, Edward Leeford, nog altijd, schoon gij niet

waardig zijt dien naam te dragen."

„Wat heeft de naam er mede te dóen?"

vroeg de ander, nadat hij zwijgend en half in

gedachtelooze verwondering de ontroering van

den ouden heer had opgemerkt. „Wat is mij aan

den naam gelegen?"
„Niets," antwoordde Brown'.ow, „u ligt daar

niets aan gelegen. Maar het was ook haar naam,

en hij herinnert mij, ouden man, na zulk een

langen, langen tijd, nog aan den gloed, die mij

naar de wangen steeg, en aan het heftiger klor>

pen van mijn hart, wanneer ik dien naam, al

was het ook door een vreemdeling, hoorde uit-

spreken. Het verheugt mij zeer, dat gij een

anderen naam hebt aangenomen, zeer — zeer."

„Dat is alles machtig fraai," zeide Monks
(wiens aangenomen naam wij willen behouden)

na een lang stilzwijgen, gedurende hetwelk hij

zich met gemelijke trotseering heen en weder

had bewogen, en Brownlow zich de handen voor

de oogen had gehouden, „maar wat wilt gij

van mij?"
„Gij hebt een broeder," zeide Brownlow op-

staande, „een broeder; en toen ik u zijn naam
in het oor fluisterde, was dit alleen genoeg om
u te bewegen, mij onthutst en verbaasd hier te

volgen."

„Ik heb geen broeder," antwoordde Monks.

„Gij weet, dat ik het eenig kind van mijn vader

was. Wat praat gij mij dan van broeders? gij

weet dat immers zoo goed als ik."

„Let wel op hetgeen ik u zeggen zal en gij

misschien niet weet," vervolgde Brownlow. „De
zaak zal u allengskens belang inboezemen. Ik

weet, dat gij de eenige en ontaarde spruit zijt

van den betreurenswaardigen echt, waartoe uw

vader, als het ware nog een knaap, door familie-

trots en door kleingeestige en lage eerzucht

gedwongen werd."

„Zulke harde woorden raken mijne koude
kleeren niet," zeide Monks met een hoonen-

den lach. „Gij kent de zaken, en dat is mij

genoeg."
„Ik ken echter ook," vervolgde Brownlow,

„de ellende, de langzame folteringen en lang-

durige smarten dier gedwongene verbintenis; ik

weet hoe afmattend het voor beiden van dit

ongelukkige paar was de zware keten door de

wereld te slepen, die voor beiden vergiftigd

was; ik weet, hoe op koele beleefdheid open-

bare vijandschap volgde, hoe onverschilligheid in

ongenoegen, ongenoegen in haat, en haat in

afschuw veranderde, totdat zij eindelijk de druk-

kende keten verbraken, zich ver van elkander

scheidden, elk met een pijnigend stuk, waarvan

de dood alleen hen verlossen kon. Zij zochten

vergetelheid in nieuwe kringen. Aan uwe moe-

der gelukte het; zij vergat het stuk van de

keten, dat zij nog droeg; maar nog vele jaren

roestte en kankerde het aan het hart uws
vaders."

„Nu ja zij scheidden," zeide Monks, „maar wat

doet dit tot de zaak af?"

„Toen zij eenigen tijd van elkander geleefd

hadden," zeide Brownlow verder, „uwe moeder

zich geheel en al overgevende aan de verstrooiin-

gen op het vasteland, en aan haar jeugdigen

echtgenoot, die ten minste tien jaren jonger

was dan zij, niet meer denkende, kwam uw
vader, die met zijne bedrogene hoop in het

vaderland bleef, in kennis met nieuwe vrienden.

Deze omstandigheid zal u toch zeker wel be-

kend zijn."

„Neen," antwoordde Monks, die de oogen

afwendde en met den voet stampte, a's iemand,

die besloten heeft alles te loochenen, „neen."

„Uw geheele voorkomen overtuigt mij, niet

minder dan uwe handelingen, dat gij 1 dit nooit

vergeten, en er altijd met bitterheid aan gedacht

hebt," antwoordde Brownlow. „Ik spreek van

vijftien jaren herwaarts, toen gij eerst elf jaren

teldet en uw vader een en dertig, want hij

was, ik herhaal het, zeer jong, toen zijn vader

hem dwong om te huwen. Moet ik omstandig-

heden aanhalen, die eene schaduw op de nage-

dachtenis van uw vader werpen, of wilt gij mij

dit besparen en mij de waarheid bekennen?"

„Ik heb niets te bekennen," antwoordde Monks
blijkbaar verlegen. „Gij moogt voortgaan, wanneer

u dit goeddunkt"
„Deze nieuwe bekenden dan," zeide de oude

heer, „waren een gepensioneerd officier der

marine, wiens vrouw voor ongeveer een half jaar

gestorven was, en de twee kinderen, die zij hem
nagelaten had. Zij hadden meer kinderen gehad,

maar gelukkig waren slechts deze twee in het

leven gebleven. Het waren twee meisjes, een



schoon schepsel van negentien jaren en een twee-

of driejarig kind."

„Wat raakt mij dat?" vroeg Monks.
„Zij woonden," aldus ging Brownlow voort,

zonder op zijne woorden te letten, „in eene stad,

waar uw vader toevallig op zijne reizen ver-

toefde, en waar hij zich metterwoon had neer-

gezet. Kennismaking, gemeenzaamheid, vriend-

schap volgden spoedig op elkander. Uw vader

bezat gaven als slechts weinigen bezitten, — hij

bezat de zie! en de schoonheid zijner zuster.

Hoe meer de oude officier hem leerde kennen,

des te meer hij hem hoogschatte. Ik wenschte,

dat het daarbij gebleven ware! Ook de dochter

beminde hem."
De oude heer zweeg. Monks beet zich op de

lippen en hield zijne oogen op den grond

gevestigd. Vervolgens ging Brownlow aldus

voort:

„Na verloop van een jaar was hij met deze

dochter verbonden, plechtig verbonden, — en

dus het voorwerp der eerste, oprechte, vurige

en eenige liefde van een schuldeloos, onervaren

meisje."

„Uwe vertelling is zeer lang," merkte Monks
aan, die rusteloos op zijn stoel heen en weder
schoof.

„Het is eene ware vertelling van verdriet,

beproeving en lijden, jongmensch," antwoordde

Brownlow; „en zulke vertellingen zijn veelal

lang; was het er eene van vreugde en geluk,

dan zou zij voorzeker zeer kort zijn. Eindelijk

stierf een der rijke bloedverwanten, in wiens

belang uw vader was opgeofferd geworden, —
zooals dit niet zelden gebeurt, — en liet hem,

om al het lijden weer goed te maken, dat hem
berokkend was, zijn algemeen geneesmiddel na,

— geld. Hij moest onmiddellijk naar Rome ver-

trekken, werwaarts die bloedverwant zich tot

herstel zijner gezondheid begeven had en waar
hij gestorven was, terwijl hij zijne zaken in een

verwarden toestand had achtergelaten. Uw vader

reisde naar Rome en werd er gevaarlijk ziek.

Uwe moeder snelde er heen, zoodra zij ! de

tijding te Parijs ontvangen had. Hij stierf den

dag na hare aankomst zonder testament —
zonder testament — zoodat zijn geheele ver-

mogen aan haar en u ten deel viel."

Bij dit gedeelte van het verhaal hield Monks
zijn adem in, en luisterde met de grootste

inspanning, schoon zijne oogen niet op den spre-

ker gericht waren. Toen de heer Brownlow zweeg,

richtte hij zich op als iemand, wien op eenmaal

een zwaar pak van het hart genomen is, en

droogde zijn verhit gelaat af.

„Voordat hij naar Rome vertrok en toen hij

op zijne reis Londen passeerde," zeide Brown-
low langzaam, terwijl hij den ander strak in

het gelaat keek, „bezocht hij mij."

„Daar heb ik nooit van gehoord," riep Monks
op een toon, die zijn ongeloof scheen te moeten

te kennen geven, maar die eene hoogst onaan-

gename verrassing verried.

„Hij bezocht mij en overhandigde mij onder

andere zaken eene beeltenis, een door hem zel-

ven vervaardigd portret, — het portret van die

arme vrouw, — die hij ongaarne achterliet, maar

echter op zijne lange reis niet meenemen kon.

Verdriet en berouw hadden hem uitgeteerd; het

was de schaduw van uw vader; — hij sprak

onsamenhangend van verderf en schande, waar-

van hij de oorzaak was; — gaf mij zijn voor-

nemen te kennen, om zijn geheele vermogen,

hoe groot ook zijn verlies daarbij zijn zou, te

gelde te maken, aan zijne vrouw en u een ge-

deelte der nalatenschap te laten, het vaderland

vaarwel te zeggen, — ik vermoedde wel, dat

hij niet alleen vluchten wilde — om het nooit

weder te zien. Zelfs mij, den vriend zijner jeugd,

wiens vriendschap wortelen had geschoten in

de aarde, die het overschot van een aan ons

beiden dierbaar voorwerp bedekte, — zelfs aan

mij openbaarde hij verder niets; maar hij* be-

loofde, mij te zullen schrijven, mij alles mede
te deelen, en mij dan in deze wereld nog een-

maal weder te zien. Helaas! dit was de laatste

maal. Ik ontving geen brief en zag hem nim-

mer weder."

„Ik reisde," vervolgde Brownlow na eenige

oogenblikken, „toen alles voorbij was, naar het

tooneel zijner strafbare liefde, met het besluit

om, wanneer mijn vermoeden zich bevestigde,

aan de ongelukkige, die gevallen was, een hart

en eene schuilplaats aan te bieden, waar zij

medelijden en bescherming kon vinden. De fami'.ie

was in de vorige week opgebroken, had hare

kleine schulden betaald en was in den nacht

vertrokken. Waarom en waarheen wist niemand

mij te zeggen."

Monks ademde nu vrijer en zag met een zege-

vierende lach op.

„Toen uw broeder," zeide Brownlow, die zijn

stoel nader bij den anderen schoof, „toen uw
broeder — een zwak, haveloos, verwaarloosd

kind — mij door eene hoogere macht dan het

bloote toeval, in den weg werd gevoerd, en door

mij aan een leven van schande en misdaad ont-

rukt werd —

"

„Wat?" riep Monks uit.

„Door mij," herhaalde Brownlow. „Ik heb

het u gezegd, dat ik uwe belangstelling zou

opwekken. Ik zeg, door mij, — ik bemerk, dat

uw sluwe helper u mijn naam verzwegen heeft,

schoon hij niet anders kon denken dan dat deze

u geheel vreemd moest zijn. Toen het kind door

mij uit zijn ellendig lot gerukt was en van eene

zware ziekte herstelde, in mijn huis, viel mij

eene merkwaardige gelijkenis tusschen hem en

de beeltenis, waarvan ik u sprak, in het oog;

zelfs toen ik hem voor het eerst zag, in al zijne

ellende en morsigheid, scheen een zeker iets in

zijn gelaat mij aan een oud' vriend te herinneren.
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Ik behoef u niet te zeggen, dat hij mij weder
j

ontvoerd werd alvorens in zijne levensgeschie-
|

denis vernomen had —

"

„Waarom niet?" vroeg Monks haastig.

„Omdat gij dat zeer wel weet."
Ik'"

„Al uw loochenen is vruchteloos," antwoordde

Brownlow. „Ik zal u doen hooren, dat ik nog
meer dan dit weet."

„Gij — gij kunt niets tegen mij bewijzen,"

stamelde Monks. „Ik tart u uit om het te

doen!"
„Wij zu'.len zien," antwoordde de oude heer

met een veelbeteekenenden b.ik. „Ik verloor den

knaap, en al mijne pogingen om hem weer te

vinden waren vruchieloos. Daar uwe moeder

overleden was, kondt gij alleen het geheim ont-

raadselen, zoo het te ontraadselen was, en daar

gij u, volgens de laatste berichten, die ik omtrent

u inwon, op uwe bezittingen in W e s t-I n d i ë

bevondt, waarheen gij u, zooals gij weet, na

den dood uwer moeder begaaft om de gevolgen

van vele handelingen te ontgaan, — reisde ik

derwaarts. To^n ik aankwam, hadt gij West-
In d i ë sedert eenige maanden verlaten, en men
meende, dat gij u weer in Londen bevondt,

hoewel niemand het met zekerheid wist. Ik

keerde terug. Uw zaakgelastigden kenden uw
verblijf niet. Zij zeiden mij, dat men u zag

komen en gaan zoo zonderling als gij altijd ge-

daan hadt. nu eens dagen achter el-ander dan
weer in geene maanden; dat gij waarschijnlijk

in dezelfde gemeene buurten en met dezelfde

slechte menschen leefdet, als gij vroeger reeds

gedaan hadt toen gij nog een woeste, ontembare

knaap waart. Ik hield niet op inlichtingen in

te winnen. Ik was dag en nacht op de straten,

maar al mijne pogingen om u te vinden waren

vruchteloos, totdat het mij eindelijk, twee uren

geleden, gelukte."

„En wat nu, nu gij mij hebt?" vroeg Monks,

terwijl hij schaamte.oos opstond; „wat nu? Be-

drog en roof zijn hoogklinkende woorden, ge-

rechtvaardigd, zooals gij u verbeeldt, door eene

ingebeelde gelijkenis van een jongen met een

vrouwenportret! Gij weet niet eens, dat het paar,

van hetwelk gij gesproken hebt een kind ver-

wekte; niet eens dat weet gij."

„Ik wist het nie t," antwoordde Brownlow,

die insgelijks oprees, „maar in de laatste veer-

tien dagen heb ik alles vernomen. Gij hebt een

broeder, gij weet dit en gij kent hem. Uw vader

heeft een testament nagelaten, hetwelk uwe
moeder verdonkeremaand heeft, welk geheim zij,

met het voordeel daarvan aan u na.iet. In dat

testament werd gewag gemaakt van het kind, het-

welk uit die onge.ukkige liefde kon geboren wor-

den. Het kind werd geboren, gij zaagt dat kind

toevallig, en uw argwaan werd voor het eerst

door zijne gelijkenis met uw vader opgewekt.

Gij begaaft u naar de plaats zijner geboorte en

afkomst. Daar bestonden bewijzen — bewijzen,

lang geheim gebleven —• van zijne geboorte en

afkomst. Die bewijzen hebt gij vernietigd, en

nu liggen, om uwe eigene woorden tot den

jood, uw medeplichtige, gericht, te bezigen, „de
eenige bewijzen der afkomst van den
jongen, op den bodem der rivier be-
graven, en de oude heks, die ze van de moe-
der ontving, ligt in hare doodkist te verrotten." —
Ontaarde zoon, bedrieger, leugenaar, gij, die

's nachts, in donkere holen, met dieven en moor-

denaars raadpleegt, — gij, wiens listen en lagen

den dood berokkenden van een wezen, dat meer

waard was dan millioenen van uwe gelijken, —
gij, die van de wieg af slechts gal en bitterheid

voor uw vaders hart waart, — in wien alle booze

hartstochten misdaad en ontucht, heerschten. tot-

dat zij zich een uitweg baanden in eene schan-

delijke ziekte, die uw aangezicht tot een beeld

uwer ziel maakte, — gij, Edward Leeford, wilt

gij nog loochenen ?"

„Neen, neen, neen!" schreeuwde de schurk,

door deze als donderslagen op elkander volgende

beschuldigingen geheel ter neder geslagen.

„Elk woord," zeide de oude heer, „elk woord
dat tusschen u en den ouden booswicht gewis-

seld werd, is mij bekend. Schaduwen aan den

wand hebben uw fluisteren gehoord en mij alles

gezegd; de aanblik van het vervolgde kind heeft

zelfs de ondeugd bekeerd en haar den moed en

de eigenschappen der deugd gegeven. Er is een

moord gepleegd, waaraan gij zedelijk, zoo niet

werkelijk en in de daad, medeplichtig rijt."

„Neen, neen," riep Monks uit, „ik — ik —
weet niets daarvan, — ik wilde mij van de

waarheid der zaak overtuigen, toen gij mij hebt

opgelicht. Ik wist er niets van en meende dat

een eenvoudige twist de aanleidende oorzaak

was geweest."
„De oorzaak was de gedeeltelijke ontdekking

van uw geheim," antwoordde Brownlow. „Wilt

gij het mij nu geheel openbaren?"

„Ja, ik wil."

„De verklaring der waarheid met uw naam
onderteekenen en ze voor getuigen herhalen?"

„Ook dat beloof ik."

„Rustig hier te blijven, totdat zulk een docu-

ment is opgesteld, en mij dan volgen naar de

plaats, welke ik daartoe zal uitkiezen, en daar

uwe verklaring afleggen?"

„Wanneer gij er op staat, zal ik ook dat

doen," antwoordde Monks.
„Gij moet nog meer doen dan dat," zeide

Brownlow. „Gij moet schadevergoeding geven

aan een onschuldig kind, want het is uw broeder,

schoon de vrucht eener verbodene en strafwaar-

dige liefde. Gij hebt de bepalingen van het tes-

tament niet vergeten. Vervul die, voor zoover

ze uw broeder betreffen, en ga dan heen wer-

waarts gij wilt. Op deze wereld behoeft gij elkan-

der niet weder te zien."
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Terwijl Monks op en neder ging, met som-

bere blikken over dit voorstel, en de moeielijk-

heid om het te ontduiken, nadacht — door de

vrees aan de eene, en door den haat aan de

andere zijde gepijnigd — trad eensklaps een

heer, Losbeme, in groote ontroering de ka-

mer in.

„Hij zal gevat worden," riep hij, „nog dezen

nacht zal hij gevat worden."

„De moordenaar?" vroeg Brownlow.

„Ja, ja," antwoordde de ander. „Men heeft

zijn hond in de nabijheid van het huis zien

rondsluipen, en ongetwijfeld is zijn meester reeds

daar, of komt hij in de duisternis van den

nacht. Spionnen loeren in alle richtingen, ik heb

met de menschen gesproken, aan wie zijne in-

hechtenisneming is opgedragen, en zij
1 zeggen dat

hij niet ontkomen kan. De regeering heeft eene

belooning van honderd pond uitgeloofd."

„Ik leg er nog vijftig bij," zeide Brownlow,

„en zal het zelf op de plaats gaan bekend

maken, wanneer ik er toe doordringen kan. Waar

is mijnheer Maylie?"

„Harry? Zoodra hij" uw vriend daar veilig

met u in het rijtuig gebracht zag, ijlde hij daar-

heen, waar hij dit alles vernam," zeide de dok-

ter, „besteeg Zijn paard en sloot zich bij de

vervolgers aan."

„En de jood?" vroeg Brownlow.

„Volgens de laatste berichten was hij nog niet

gevat, maar men zal hem intusschen wel gevon-

den hebben. Hij zal het niet ontkomen."

„Zijt gij tot een besluit gekomen?" vroeg

Brownlow fluisterend aan Monks.

„Ja," antwoordde hij. — „Gij — gij1 zult

echter zwijgen?"

„Dat zal ik. Blijf hier, totdat ik terugkom. Dit

is uwe eenige hoop op redding."

Zij verlieten de kamer en de deur werd weer

gesloten.

„Wat hebt gij verkregen?" vroeg de dokter

zacht.

„Al wat ik verwachtte en zelfs nog meer. Ik

knoopte de mededeelingen van het ongelukkige

meisje vast aan hetgeen ik reeds wist, en aan

hetgeen onze goede vriend op de plaats ver-

nomen had: ik liet hem geen uitvlucht over, en

hield hem de geheele schanddaad voor oogen,

welke door dit alles zonneklaar bewezen was.

Zorg gij nu voor de bijeenkomst op overmorgen-

avond, om zeven ure. Wij zullen wel eenige

uren vroeger daar zijn, maar hebben eenige

rust noodig, voornamelijk de jonge dame, die

waarschijnlijk meer geestkracht zal dienen te

bezitten, dan wij kunnen vooruitzien dat zij zal

bezitten. Doch mijn bloed kookt mij in de

aderen, om dat arme vermoorde schepsel te

wreken. Welken weg hebben zij ingeslagen?"

„Rijd maar onmiddellijk naar het politiebureau,

en gij zult tijdig genoeg aankomen," antwoordde

Losberne; „ik zal hier blijven."

De heeren namen afscheid van elkander, bei-

den in eene onbeschrijfelijk koortsachtige opge-

wondenheid verkeerende.

VERVOLGING EN ONTKOMING.

Aan dat gedeelte van den Theems, waar de

kerk van Rotherhite staat, waar de gebou-

wen aan den oever het morsigst en de vaartui-

gen op de rivier het meest bedekt zijn met

kolenstof en den rook der lage bijeengedrongene

huizen, bevindt zich tegenwoordig de smerigste,

zonderlingste en de vreemdsoor.igste buurt van

al de vui'.e buurten, welke in Londen ver-

borgen zijn, zonder, zelfs bij naam, aan de meeste

der inwoners dier stad bekend te zijn.

Om in deze buurt te komen, moet men een

doolhof van nauwe, morsige straatjes en steeg-

jes doorloopen, waar de ruwste en armste

oeverbewoners op elkander gepakt wonen en

zich met den arbeid bezig houden, waartoe zij

verondersteld worden aldaar gelegenheid te vin-

den. De goedkoopste en onsmakelijkste levens-

middelen liggen in de winkels opgehoopt, de

grofste en gemeenste kledingstukken hangen

aan de deuren en vensters der voddenhan-

delaars. Midden door werkelooze daglooners van

de laagste klasse, lastdragers, kolenwegers, onbe-

schaamde vrouwen, havelooze kinderen, en het

vuil en uitwerpsel der rivier, baant men zich

met moeite een weg en wordt men aangegaapt

door brutale gezichten. Oog en neus worden in

de nauwe stegen, welke links en rechts uit-

loopen, op eene onaangename wijze aangedaan,

en het gehoor wordt verdoofd door het geraas

der vele zware wagens, welke allerhande waren

uit de pakhuizen wegvoeren, welke zich van alle

zijden aan het oog vertoonen. Komt men ein-

delijk in meer afgelegene steegjes, welke min-

der bezocht zijn dan die, welke men achter

zich heeft, dan loopt men langs wankelende

voorgevels, die over de steeg heen hangen, langs

gebarsten muren, die door de voetstappen van

den voorbijganger trillen, langs half ingevallene,

half nog hangende schoorsteenen, langs ramen

met verroeste ijzeren staven, die door den tijd

en de vuilnis bijna verteerd zijn, — in één

woord, langs alle mogelijke teekenen van ver-

waarloozing en vernieling.

In de nabijheid van zulk eene buurt, aan

gene zijde van Dockhead en Southwark,
ligt het J acob's-Island, omgeven door eene

modderige, zes of acht voet diepe, en bij vloed

vijftien of twintig voet breede gracht, vroeger

Mill pond, maar thans Folly Ditch genaamd.

Deze gracht vormt een inham van den Theems



en kan, wanneer het vloed is, ten allen tijde

gevuld worden, door slechts de sluizen bij de

Lead Mills, waaraan zij haar vroegeren naam
ontleende, te openen. Op zulk een tijd kan
een vreemdeling, op eene der houten bruggen
staande, welke over deze gracht gelegd zijn,

de bewoners der huizen aan beide zijden uit

hunne achterdeuren en vensters, emmers, pot-

ten en allerhande klein vaatwerk naar beneden

zien laten, om water op te halen, en wanneer
zijn oog zich van deze bezigheid afwendt en

zich naar de huizen richt, dan zal hij, door het

schouwspel dat zich aan hem vertoont, ten

hoogste verbaasd worden. Gebrekkige houten

galerijen langs den achtergevel van een zestal

huizen, met gaten daarin, om op de modder
beneden te kunnen zien; gebrokene en gelapte

vensters, waar stokken uitgestoken zijn om er

waschgoed op te drogen, dat men er echter

nooit ziet; zulke benauwde verblijven, dat de

lucht daarin zelfs voor de bleeke en morsige

bewoners te slecht schijnt te wezen; houten

kamers, die over de gracht heen hangen en er

in dreigen neder te storten, — zooals reeds

vele nedergestort zijn; met vuil besmeerde mu-
ren en puinhoopen; elke afzichtelijke trek van

armoede; elk walgelijk teeken van bederf en

verrotting, — dit alles versiert de oevers van

Folly Ditch.
De winkels en pakhuizen op J a c o b ' s-I s-

1 a n d zijn zonder daken en ledig ; de muren
storten in, de vensters zijn geene vensters meer;

de deuren vallen op de straat; de schoorsteenen

zijn zwart, maar geven geen rook meer. Voor
dertig en veertig jaren, voordat bankroeten en

processen het bezochten, was dit een welvarend

oord, maar thans is het in den volsten zin des

woords een woest eiland. De huizen hebben
geene eigenaars; ze zijn opengebroken en tot

woning gekozen door hen, die den moed daartoe

hebben, en daar leven zij, en daar sterven zij.

Zij moeten echter gewichtige redenen hebben

om eene verborgene schuilplaats te zoeken, of

tot de diepste ellende gezonken zijn, wanneer
zij een toevluchtsoord op J a c o b ' s-I s 1 a n, d
zoeken.

In de bovenkamer van een dezer huizen —
een alleen staand huis van tamelijke grootte, in

alle andere opzichten vervallen, maar krachtig

verdedigd door deuren en vensters, en welks

achtergevel aan de bovenbeschrevene gracht uit-

kwam, — zaten drie mannen, die elkander van

tijd tot tijd met neerslachtige en nieuwsgierige

blikken aanstaarden en gedurende eenigen tijd

een diep en naargeestig stilzwijgen bewaarden.

De een was Toby Crackit, de ander Chitling,

en de derde een gauwdief van ongeveer vijftig

jaren, wiens neus in een vroeger gevecht bijna

geheel plat was geslagen, en wiens aangezicht

een verschrikkelijk litteeken droeg, dat hij wel-

licht bij dezelfde gelegenheid bekomen had. Deze

man was een teruggekeerde banneling en heette

Kags.

„Ik had liever gewild," zeide Toby eindelijk

tot Chitling, „dat gij een ander nest hadt op-

gezocht, toen de twee vorigen u te warm wer-
den, en dat gij hier niet gekomen waart, beste

jongen."

„Waarom, domkop?" vroeg Kags.

„Wel ik dacht, dat het u meer genoegen
zou gedaan hebben mij hier te zien," antwoordde

Chitling met een treurig gezicht.

„Vooral, wanneer dat afgezonderd jongmensch
zich met een vriend heeft opgesloten, die vroe-

ger dan men verwachtte uit verre streken is

teruggekeerd, en te zedig is om behoefte te

gevoelen bij zijne terugkomst aan de rechters

voorgesteld te worden," voegde mijnheer Kags
er bij.

„Kijk eens, jeugdige gentleman, wanneer een
|

man zich zoo afgezonderd houdt, als ik altijd

gedaan heb," vervolgde Toby, „en boven zijn

hoofd een goed gebouwd huis heeft, dat nie-

mand komt beruiken, dan is het hoogst zeld-

zaam, met een bezoek te worden vereerd van
!

een jongmensch, dat zich in zulke omstandig-

beden bevindt als gij thans, welk een aangenaam ;

en respectabel persoon hij ook zij, wanneer men
tot tijdverdrijf met hem kaart speelt."

Er volgde wederom een lang stilzwijgen, :

waarop Toby Crackit, die elke poging om op
zijn gewone wijze te snoeven als vruchteloos

scheen opgegeven te hebben, aan Chitling vroeg:

„Wanneer werd Fagin dan gevat?"

„Juist om etenstijd, — dezen middag om twee
;

ure," was het antwoord. „Charley en ik kropen

gelukkig door den keukenschoorsteen, en Bolter

stak zijn lichaam, het hoofd vooruit in de ledige

waterton; maar zijne beenen waren zoo lang,

dat zij er boven uitstaken, en zoo werd hij ook
gepakt."

„En Bet?"
„Arme Bet! Zij wilde het lijk zien," ant-

woordde Chitling, die al meer en meer zijne

vastheid verloor, „doch zij werd terstond krank-

zinnig, schreeuwde en raasde en liep met het

hoofd tegen den muur aan; men deed' haar een

dwangbuis aan en bracht haar naar het hospitaal,

waar zij nog is."

„En wat is er van den jongen Bates gewor-

den?" vroeg Kags.

„Hij slentert rond, en wil niet hier komen,
alvorens het donker is, maar hij zal er spoedig

zijn. Men kan zich nergens meer bergen, want
in „De Kreupelen" zijn ze ook allen ingepakt,

en het huis — ik ben er heen gegaan en heb

het met mijne eigene oogen gezien — is vol

dienders."

„Dat is een slag!" riep Crackit uit, terwijl

hij zich op de lippen beet. „Dat kost aan meer
dan een het leven."

„De zittingen zijn begonnen," zeide Kags;



„wanneer zij tot het onderzoek overgaan, en

Bolter getuige van de kroon wordt — en dat

zal hij, naar 't geen hij reeds gezegd heeft —
dan wordt Fagin van medeplichtigheid beschul-

digd; het vonnis kan Vrijdag geveld' worden —
en binnen zes dagen kan Fagin dus schommelen,

bij God!»
„Gij hadt het volk moeten hooren schreeuwen!"

vertelde Chitling verder. „De dienders vochten

als duivels, anders zou men hem verscheurd

hebben. Eens lag hij reeds op de straat, maar

zij vormden een kring om hem heen en baan-

den zich een weg door het gedrang. Gij hadt

moeten zien hoe hij, beslijkt en bloedend, rond-

keek en zich aan de dienders vastklemde, alsof

zij zijne beste vrienden waren. Ik zie hem nog,

hoe hij niet rechtop kon staan, zoo drong het

volk op hem in; de menschen strekten den

hals uit, knarsten op de tanden en wilden als

wilde dieren op hem aanvallen; ik zie nog het

bloed aan zijn baard en haar kleven, en hoor

nog het vreeselnk geschreeuw der vrouwen, die

door den volkshoop heendrongen en zwoeren,

dat zij Fagin het hart uit het lijf wilden ruk-

ken." De huiverende getuige van dit tooneel

drukte de handen tegen zijne ooren, stond met

geslotene oogen op en liep als een wanhopige

de kamer op en neer.

Terwijl dit gebeurde, en de beide mannen
daar zwijgend, en met naar den grond gerichte

blikken, zaten, hoorde men een getrippel op

de trap, en de hond van Sikes sprong binnen.

Zij snelden naar het venster, de trap af en de

straat op. De hond was door een open venster

binnengesprongen ; hij maakte geene poging om
hen te volgen, en zijn meester was niet te zien.

„Wat zou dat beduiden?" vroeg Toby, toen

zij teruggekomen waren. „Hij zal toch niet hier

willen komen. Ik — ik hoop het niet."

„Wanneer hij hier had willen komen, zou hij

met den hond gekomen zijn," zeide Kags, die

zich bukte om het beest te beschouwen, dat

hijgende op den grond lag. „Geef hem wat water;

hij heeft zich half dood geloopen."

„Hij heeft alles opgedronken, tot den laatsten

druppel toe," zeide Chitling, nadat hij den hond

eenige oogenblikken zwijgend had beschouwd, —
„bedekt met slijk, — lam, — half blind, — hij

moet een langen weg hebben afgelegd."

„Van waar zou hij gekomen zijn?" riep Toby.

„Hij is zeker eerst naar de andere plaatsen ge-

loopen, en die vol vreemden vindende, is hij

hier naar toe gegaan, waar hij meer dan eens

geweest is. Maar van waar kan hij het eerst

gekomen zijn, en waarom komt hij alleen en

zonder den ander?"

„Hij" — niemand noemde den moordenaar bij

zijn naam — „hij zal zich toch niet van kant

gemaakt hebben. Wat dunkt u?" vroeg Chitling.

Toby schudde het hoofd.

„Wanneer hij dat gedaan had," zeide Kags,

„zou ons de hond daarheen brengen, waar het

gebeurd was. Neen. Ik denk, dat hij het land

verlaten en den hond niet meegenomen heeft.

Hij moet den hond zeker mishandeld hebben,

anders zou deze zich niet zoo rustig houden."

Daar deze oplossing de waarschijnlijkste scheen

werd zij als de ware aangenomen. De hond kroop

onder een stoel en legde zich neder om te slapen,

zonder dat iemand zich verder om hem bekom-

merde.

Daar de avond viel, sloot men de luiken, stak

'icht aan en plaatste het op de tafel. De ver-

schrikkelijke gebeurtenissen van de twee laatste

dagen hadden op allen een diepen indruk ge-

maakt, die nog toenam door het gevaar en de

onzekerheid van hun eigen toestand. Zij schoven

hunne stoelen dichter bij elkander en schrikten

bij elk gerucht. Zij spraken weinig en nauwelijks

hoorbaar, en zaten stil en angstig, alsof het lijk

der vermoorde in de aangrenzende kamer lag.

Zoo hadden zij een tijdlang gezeten, toen zij

driftig beneden aan de deur hoorden kloppen.

„De jonge Bates!" zeide Kags terwijl hij gram-

storig rondkeek om zijne vrees te verbergen.

Het kloppen werd herhaald. Neen, Bates was

het niet. Zoo klopte hij nooit.

Crackit trad naar het venster, en over al

zijne leden bevende stak hij het hoofd er buiten.

Het was niet noodig, hun te zeegen wie het

was; zijn bleek gelaat sprak duidelijk genoeg.

Ook de hond was terstond wakker en liep hui-

lende naar de deur.

„Wij moeten hem binnenlaten," zeide Crackit,

het licht opnemende.

„Is dat niet te vermijden?" vroeg de ander op

een schorren toon.

„Neen. Hij moet binnenge'aten worden."

„Laat ons toch niet in 't donker," zeide Kags,

nam eene kaars van den schoorsteenmantel en

stak die met zulke bevende handen aan, dat het

kloppen nog tweemaal herhaald werd, alvorens het

licht was ontstoken.

Crackit ging naar beneden en kwam terug,

gevolgd door een man, wiens mond en kin in

een zakdoek gewikkeld waren, terwijl een andere

doek om zijn hoofd en onder zijn hoed gebon-

den was. Hij nam ze langzaam van zijn gelaat,

— een sneeuwwit gezicht, ingevallen oogen, holle

kaken, een drie dagen oude baard, verlamde

leden, korte ademhaling, — het was als de

schim van Sikes.

Hij legde zijne hand op een stoel, die midden

in de kamer stond, maar sidderde, toen hij er

plaats op wilde nemen, sloeg zijne blikken naar

achteren over zijne schouders heen, schoof den

stoel dicht tegen den muur, — zoo dicht als

mogelijk was, hij schuurde hem er tegen aan en

ging zitten.

Geen woord was nog gewisseld. Hij zag zwij-

gend van den een op den ander. Werd er toe-

vallig een blik op hem gericht dan sloeg hij
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terstond de oogen neder. Toen zijne holle stem
het stilzwijgen verbrak, schrikten zij alle drie.

Nooit te voren schenen zij zulk een geluid ge-

hoord te hebben.

„Hoe is de hond hier gekomen?" vroeg hij.

„Alleen. Drie uren geleden."

„De avondbladen zeggen, dat Fagin gevat is.

Is dat waar, of is het eene leugen?"
„Waar."
Wederom zwegen allen.

„Weest allen verdoemd!" zeide Sikes, terwijl

hij de hand over zijn voorhoofd streek. „Hebt
gij mij niets te zeggen?"

Er ontstond eene onrustige beweging onder hen,

maar niemand sprak.

„Crackit," zeide Sikes, terwijl hij zijn gezicht

tot Toby keerde, „wilt gij mij voor geld en

goede woorden hier laten blijven, totdat de
jacht over is?"

„Gij kunt hier blijven, zoo gij je hier vei-

lig acht," antwoordde de man, na eenige aarzeling.

Sikes sloeg langzaam zijne oogen op naar den
muur achter zich; het was meer eene poging-

om het hoofd om te draaien, dan dat dit wer-

kelijk plaats had, en hij zeide: „Is — is het

lijk — is het begraven?"
Zij schudden het hoofd!

„Waarom niet?" vroeg de man, met denzelf-

den blik achterwaarts. „Waarom laat men zulke

akelige dingen boven den grond? — Wat is dat

voor een geklop?"
Crackit gaf, terwijl hij zich verwijderde, door

eene beweging met de hand te kennen, dat er

niets te vreezen was, en kwam spoedig terug

met Charley Bates. Sikes zat tegenover de deur,

zoodat de knaap hem terstond zien moest, zoodra

hij binnentrad.

„Toby," zeide Charley, terwijl hij terugdeinsde,

toen Sikes hem aanzag. „Waarom hebt gij mij

dat beneden niet gezegd?"
Er was iets zoo vreeselijks geweest in de

afstootende houding der drie mannen, dat de
moordenaar gaarne ten minste dezen jongen te

vriend wilde hebben. Hij knikte derhalve en
maakte eene beweging, alsof hij hem de hand
wilde geven.

„Laat mij in eene andere kamer," zeide de

knaap, nog verder achteruittredende.

„Waarom, Charley?" zeide Sikes, die naar hem
toetrad, „kent gij — kent gij mij niet?"

„Kom niet nader!" antwoordde de jongen,

voor den moordenaar wijkende en hem met ont-

zetting aanstarende. „Monster!"

De man bleef halfweg staan en zij staarden

elkander aan; maar de oogen van den moordenaar
vielen langzamerhand weder neder.

„Gij alle drie zijt getuigen," riep de knaap
uit, terwijl hij zijne vuisten schudde en al drif-

tiger en driftiger werd. „Gij alle drie zijt getui-

gen, — ik ben niet bang voor hem — wanneer

men hier zoekt, zal ik hem aanwijzen, dat doe
ik. Ik zeg het ronduit; hij mag mij doodslaan,
wanneer hij er lust of moed toe heeft, maar als

ik hier ben, zal ik hem aanwijzen. Ik zou hem
aanwijzen, als moest hij levend verbrand worden.
Moord! help! Wanneer iemand onder jelui een
hart in het lijf heeft, help mij dan. Moord!
help! Naar beneden met hem!"

Terwijl de knaap deze kreten slaakte, die ge-
paard gingen met de hevigste gebaren, viel hij

werkelijk, ongewapend als hij was, op den ster-

ken man aan, en wierp hem met inspanning
van al zijne krachten en ten gevolge der over-
rompeling, op den grond.

De drie toeschouwers stonden als door den
bliksem getroffen. Zij traden niet tusschen bei-

den en de jongen en de man worstelden en
rolden over den vloer, de eerste, zonder te let-

ten op de zware slagen, die hij ontving, al ste-

viger en steviger het kleed van den moordenaar
bij zijne keel vasthoudende en voortdurend om
hulp schreeuwende.

De strijd was echter te ongelijk, om lang te

kunnen duren. Sikes had den jongen onder zich,

en rustte met de knie op zijne borst, toen Crackit
hem verschrikt terugtrok en naar het venster
wees. Er schenen lichten beneden; men hoorde
luid spreken en snelle voetstappen — hun getal

scheen eindeloos — over de naaste houten brug
komen. Onder de menigte was duidelijk een
ruiter te zien: het licht nam toe, de voetstap-

pen kwamen talrijker en duidelijker nader. Daar-
op werd er hevig aan de deur geklopt, en men
vernam een schrikbarend geraas van zoovele
dreigende stemmen, dat de moedigste wel beven
moest.

„Help!" schreeuwde de knaap met eene stem,

die door de lucht dreunde. „Hier is hij.' Slaat

de deur in!"

„In naam des konings!" riepen stemmen van
buiten, en het geraas werd luider.

„Slaat de deur in!" schreeuwde de knaap
weer. „Ik zeg je, dat men ze nooit zal openen.
Komt rechtstreeks naar deze kamer, waar het

licht brandt. Slaat de deur in!"

Geweldige slagen donderden tegen de deur en
de vensterluiken, toen hy ophield met spreken,

en de menigte barstte in een luid hoerah los,

naar hetwelk men voor het eerst haar aantal

beoordeelen kon.

„Maak de deur van de eene of andere kamer
open, waar ik dezen helschen schreeuwer kan
opsluiten," riep Sikes, met verwilderde blikken

op en neder Ioopende, en den jongen thans met
zooveel gemak naar binnen rukkende alsof hij

een ledige zak was. „Die deur! Spoedig!" Hij

wierp den jongen in de kamer, sloot de deur,

en draaide den sleutel om. „Is de deur beneden
sterk?"

„Dubbel gesloten, en met een dubbelen ket-

ting," antwoordde Crackit, die daar met de
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twee anderen geheel hulpeloos en verwilderd

nederzat.

„Het hout — is dat sterk?"

„Met ijzer beslagen."

„En de vensterluiken ook?"

„Ja de vensterluiken ook."

„Naar de hel met je allen!" riep de wan-

hopige booswicht, terwijl hij een venster open-

rukte en de menigte dreigde.

Het ontzettendst geschreeuw, dat ooit een

menschelijk oor getroffen heeft, kan niet verge-

leken worden bij de uitbarsting der woedende

volksmenigte. Eenigen riepen tot hen, die in

de nabijheid van het huis stonden, dat zij het

werpen te zoeken, kwamen terug en schreeuwden

opnieuw; anderen vermoeiden hunne longen met

machtelooze vloeken en verwenschingen ; som-

migen weer drongen als krankzinnigen naar

voren en hinderden de voorsten in hun arbeid;

eenigen der moedigsten beproefden langs de goten

en de reten in de muren naar boven te klimmen;

en alles golfde heen en weder in de duisternis

beneden, zooals een graanveld door een ontstui-

migen wind bewogen wordt.

„De vloed," zeide de moordenaar, terwijl hij

van het venster terugtrad, „de vloed was aan

het opkomen, toen ik hier kwam. Geef mij een

touw, een lang touw. AI het volk bevindt zich
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zouden in brand steken, anderen drongen er bij

de dienders op aan, om den moordenaar dood

te schieten. Maar geen van allen scheen zoo

woedend te Zijn als de man te paard, die uit

den zadel sprong, door de menigte drong, alsof

hij door water ging, onder het venster bleef

staan en met eene stem, die boven alles hoorbaar

was, uitriep: „twintig guinjes voor hem, die

eene ladder brengt!"

Zij1

, die het dichtst bij hem stonden, hoorden

die woorden, die weldra door honderden stem-

men werden herhaald. Sommigen schreeuwden

om ladders, anderen om hamers en bijlen, eeni-

gen liepen met fakkels rond, als om deze voor-

voor het huis. Ik kan mij in de gracht neder-

laten en zoo ontkomen. Geef mij een touw, of

ik bega nog drie moorden, en dood dan mij

zelven !"

De door een panischen schrik aangegrepen

mannen wezen naar eene plaats waar zulke din-

gen bewaard werden; de moordenaar koos schie-

lijk het langste en sterkste touw uit, en snelde

naar het dak.

Alle vensters aan de achterzijde van het huis

waren sedert lang toegemetseld, op eene kleine

opening na in de kamer, waar Charles Bates

opgesloten zat. Deze opening was echter te klein

om er zijn lichaam door te wringen; maar hij



had onophoudelijk door deze opening geroepen,

dat men ook op het achterhuis het oog moest

houden, en toen de moordenaar eindelijk op het

dak te voorschijn kwam, riepen rij, die achter

het huis stonden, zulks onmiddellijk aan de voor-

sten toe, die zich terstond derwaarts verdrongen.

Hij plaatste een balk zoo stevig tegen de deur,

dat zij niet dan met groote moeite van binnen

kon geopend worden, kroop verder voort langs

het dak, en keek over de lage galerij naar be-

neden. Het water was in dien korten tijd weer

verloopen en de gracht was thans vol modder.

Er heerschte gedurende eenige oogenblikken

eene doodelijke stilte onder de volksmenigte, die

zijne bewegingen gadesloeg; zoodra zij echter zag

wat zijn voornemen was, en dat het niet geluk-

ken kon, verhief zich een gebrul, waarbij al het

voorgaande geraas slechts fluisteren was. Het

werd herhaald en nogmaals herhaald. Zij, die te

ver verwijderd stonden om er de beteekenis van

te gissen, jubelden toch mede; het weergalmde

heinde en ver; de geheele stad scheen hare be-

volking derwaarts gezonden te hebben, om den

moordenaar te vervloeken.

Het volk drong al nader en nader, in een

geweldigen stroom van woedende gezichten, hier

en daar door het schijnsel van fakkels verlicht

en het vertoonende in al zijne razernij en

hartstocht. Het gepeupel had zich in de huizen

aan de overzijde der gracht opeengepakt; er wer-

den vensters open- of geheel en al uitgeslagen, en

door elk venster staken drie of vier personen

hunne gezichten naar buiten. Troep bij troep

k auterde op de nok van ieder huis. ledere kleine

brug, en men kon er van daar drie zien, boog

onder den last der volksmenigte, die daarop

stond, en nog persten zich er meer nieuwsgieri-

gen bij om een plaatsje te zoeken, waar zij hunne

woede uitschreeuwen en den booswicht voor een

oogenblik zien konden.

„Daar hebben zij hem," riep een man op de

naaste brug. „Hoerah !"

De menigte, zwaaide met de hoeden en hief

een donderend hoerah aan.

„Ik beloof vijftig pond aan hem, die hem
levend vangt," riep een bejaard heer uit; „ik

blijf hier staan, totdat iemand komt om ze op

te vragen."

Nieuw gebrul! Op dit oogenblik verspreidde

zich het gerucht onder de menigte, dat de deur

eindelijk opengebroken, en de heer, die het eerst

om eene ladder geroepen had, naar binnen ge-

drongen was. De volksstroom nam onmiddellijk

eene andere richting, toen dit gerucht van mond
tot mond vloog; de menschen aan de vensters

verlieten hunne standplaats, toen zij die over de

bruggen zagen stroomen, ijlden de straat op en

voegden zich bij den stroom, die thans heen en

weder woelde op de plaats, welke hij vroeger

verlaten had, namelijk vóór het huis. Iedereen

drong zijn buurman ter zijde, en allen sloofden

zich af in hunne pogingen om bij de deur te

komen en den moordenaar te zien, wanneer de

dienders hem naar buiten zouden brengen. Het
geschreeuw en gejammer van hen, die bijna dood-

gedrukt werden of van de beenen raakten, was
vreeselijk; de nauwe straten waren letterlijk

verstopt, en op dit oogenblik, toen sommigen
worstelden om voor het huis te komen, en

anderen tevergeefs uit het gedrang trachten te

geraken, werd de onmiddellijke opmerkzaamheid
van den moordenaar afgetrokken, schoon de

algemeene wensch, dat hij mocht gegrepen wor-

den, zoo mogelijk nog toegenomen was.

De man was teruggeweken, toen hij de drei-

gende volksmenigte en de onmogelijkheid om
te ontkomen zag; toen hij echter deze plotse-

linge verandering gewaar werd, stond hij weer
op, vast besloten hebbende om nog eene laatste

poging tot redding van zijn leven te wagen,
door zich in de gracht neder te laten, en, wan-
neer hij in de modder niet stikte, in de duister-

nis en algemeene verwarring te trachten te

ontkomen.
Aangespoord tot nieuwe kracht en moed, en

voortgedreven door het geraas in huis, waar-

door het hem duidelijk werd, dat men werkelijk

binnengedrongen was, plaatste hij zijn voet tegen

den schoorsteen, bond het eene eind van het

touw om den schoorsteen stevig vast en sloeg

in het andere, met behulp zijner handen en tan-

den, in den tijd eener seconde een strik. Hij kon

zich met het touw tot op ongeveer drie ellen

afstands van het water laten zakken, en hield

het mes in de hand, om het dan door te snijden

en zich in de gracht te laten vallen.

In hetzelfde oogenblik dat hij den strik over

Zijn hoofd trok, om er de armen door te ste-

ken, — en toen de oude heer, die zich aan de

leuning der brug vasthield, om niet door de

menigte meegesleurd té worden, en zoo volgens

zijne belofte, op zijne standplaats bleef staan,

aan de omstanders toeriep, dat de man zich

naar beneden wilde laten zakken — in datzelfde

i

oogenblik keek de moordenaar achter zich naar

het dak om, strekte de armen boven zijn hoofd

uit en gaf een luiden gil van ontzetting en

schrik.

„Alweer de oogen!" schreeuwde hij op een

onnatuurlijken toon, wankelde alsof hij van den

bliksem getroffen was, verloor zijn evenwicht en

stortte naar beneden; de strik zat om zijn hals

en de zwaarte zijns lichaams trok dien spoedig

toe, strak als de pees van den boog; bliksem-

snel als de pijl. Hij viel vijf en dertig voet diep.

Een hevige schok, eene vreeselijke stuiptrekking,

en daar hing hij met het geopende mes in de

stijfgewordene vuist geklemd.

De oude schoorsteen trilde van den schok,

maar stond dien door. De moordenaar slingerde

levenloos tegen den muur, en Charley Bates, die

het hangende lijk, dat hem juist het uitzicht



benam, wegduwde, riep de menschen toe, dat zij

hem om 's Hemels wil zouden komen verlossen.

Een hond, die zich tot hiertoe schuilgehouden

had, liep met een afschuwelijk gehuil op het

dak heen en weer, maakte zich toen gereed tot

een sprong, en wilde op het doode lichaam neder-

springen. Doch hij miste zijn doel en viel in de

gracht, met den kop op een steen, zoodat zijne

hersenen in 't rond spatten.

LI.

BEVAT DB ONTSLUIERING VAN MEER BAN EEN
GEHEIM, EN EEN HUWELIJKSVOORSTEL ZONDER

EEN WOORD OVER HUWELIJKSVOORWAARDEN
OF SPELDEGELD.

Er waren slechts twee dagen verloopen, sedert

de in het voorgaande hoofdstuk verhaalde ge-

beurtenissen, toen O ivier des namiddags om drie

uren met den meesten spoed in een reiswagen

naar zijne geboorteplaats reed. Mevrouw Maylie,

Rosa, juffrouw Bedwin en de goede dokter ver-

gezelden hem. Brown'.ow volgde in eene postsjees,

met nog een man, wiens naam men echter niet

genoemd had.

Zij hadden onderweg niet veel met elkander

gesproken want Oüvier verkeerde in groote

onrust en onzekerheid, die het hem onmogelijk

maakten geregeld te denken, ja, hem bijna van

de spraak beroofden. Zijne reisgenooten schenen

niet veel kalmer te zijn, Brownlow had hem en

de beide dames met de meeste behoedzaamheid

bekend gemaakt met de verklaringen, door Monks
afgelegd, en schoon zij wisten dat hunne tegen-

woordige reis de zaak moest ten einde brengen,

die zoo goed begonnen was, was echter alles nog
in zulk een nevel van geheimzinnigheid gehuld,

dat hunne verwachting omtrent de definitieve op-

lossing van het raadsel zeer hoog gespannen was.

Dezelfde waakzame vriend had, met behulp

van Losbeme, gezorgd, dat alle bronnen gestopt

waren, waardoor zij kennis hadden kunnen be-

komen van de verschrikkelijke gebeurtenissen,

die in de twee laatste dagen hadden plaats gehad.

„Het is natuurlijk, dat zij ze wel spoedig zullen

vernemen," zeide hij, „maar dat kan tot eene

betere gelegenheid worden uitgesteld dan deze,

die men niet slechter zou hebben kunnen kie-

zen." Zoo reden zij zwijgend voort, elk hunner

vol van gedachten over het onderwerp, dat hen

bij elkander had gebracht, en niet in eene stem-

ming om aan de gedachten lucht te geven, die

hen drukten.

Schoon Oüvier om deze redenen al gezwegen
had, terwijl zij naar de plaats zijner geboorte

voortrolden langs een weg, dien hij nooit te

voren had gezien, — zoo bracht hem toch de

stroom zijner herinneringen tot den vervlogen

tijd terug, en hoevele gewaarwordingen van
allerlei aard stegen er in zijne borst op, toen zij

den straatweg bereikten waarop hij, arme rond-

zwervende knaap, zijne vluchtende schreden ge-

drukt had!

„Ziedaar, daar —" riep hij uit, greep driftig

de hand van Rosa en wees naar buiten, „daar

is de heg, waarachter ik schuilde, toen ik vreesde

dat men mij vervolgde en met geweld terug

zou voeren, — en die weg daar over het veld

voert naar het oude huis, waar ik als kind

woonde. O, Dick, Dick, mijn dierbare oude
vriend, mocht ik u nog eens zien!"

„Gij zult hem spoedig wederzien," antwoordde
Rosa, terwijl zij zijne gevouwen handen zacht

in de hare nam. „Gij zult hem zeggen, hoe ge-

lukkig en hoe rijk gij thans zijt, en dat gij

terugkomt om hem gelukkig te maken."

„Ja, ja," zeide Olivier, „en wij', wij zullen hem
van daar wegnemen, hem kleeden, hem laten

leeren, en naar een rustig verblijf op het land

zenden, opdat hij gezond en sterk worde — zul-

len wij dat?"

Rosa knikte „ja," want het kind glimlachte

in zulke gelukkige tranen, dat zij niet spre-

ken kon.

„Gij zult vriendelijk en goed voor hem zijn,

want gij zijt het jegens iedereen," vervolgde

Olivier. „Hij zal u tot tranen toe roeren, ik

weet het, wanneer hij u zegt wat hij zeggen
kan, maar dat is niets, het zal wel overgaan,

en gij zult weer lachen, dat weet ik ook; —
te denken hoe veranderd hij dan is — gij hettt

immers met mij ook zoo gedaan? Hij zeide:

„God zegene u!" toen ik op de vlucht was,"

voegde het kind, wien de tranen over de wan-
gen liepen, er bij, „en nu zal ik zeggen: „God
zegene ut" en hem toonen hoe lief ik hem
nog heb."

Toen zij de stad naderden en eindelijk door

de nauwe straten reden, was het moeielijk den
knaap binnen betamelijke grenzen te houden.

Daar stond het huis van Sowerberry, den lijk-

bezorger, nog als te voren maar wat kleiner en

onaanzienlijker dan zijn geheugen het hem voor-

stelde, — daar al de hem bekende winkels en

huizen — het karretje van Gamfield, hetzelfde

karretje dat hij altijd gebruikt had, — daar was
het armhuis, de sombere gevangenis zijner kin-

derjaren, met de donkere vensters aan de straat,

— dezelfde magere portier aan de deur, op
wiens aanblik Olivier onwillekeurig schrikte, en

toen er om lachte dat hij zoo kinderachtig was,

dan weder schreide, en opnieuw lachte, — daar

waren gezichten aan de deuren en vensters, die

hij zeer goed herkende, — alles bijna alsof

hij het den vorigen dag verlaten had, en zijn

nieuw leven slechts een gelukkige droom was
geweest.

Maar het was ernstige, zuivere, gelukkige

wezenlijkheid. Zij reden rechtstreeks naar het



voornaamste logement van de stad, — hetwelk
Olivier vroeger placht aan te gapen en voor
een prachtig paleis aan te zien, maar dat nu
iets gedaald was in grootte en pracht. — Hier
werden zij bereids opgewacht door mijnheer
Grimwig, die de jonge dame en ook de oude
kuste toen zij uit het rijtuig stapten, alsof hij

de grootvader van het geheele gezelschap was.
Hij was een-en-al glimlachjes en voorkomend-
heid, bood niet aan om zijn hoofd op te eten,

— neen, niet eene enkele maal, zelfs niet, toen
hij" met een ouden postiljon in geschil raakte

over den kortsten weg naar Londen, en staande
hield, dat hij het beter wist, schoon hij de reis

slechts eenmaal in zijn leven, en nog wel slapende
gedaan had. Het diner stond gereed, kamers
waren in orde gebracht, en alles was als door
een tooverslag verricht.

Niettegenstaande dit alles heerschte, toen de
drukte van het eerste half uur voorbij was,
wederom dezelfde stilte als bij den aanvang der
reis. Brownlow at niet met hen, maar bleef in

eene andere kamer. De beide andere heeren kwa-
men en gingen met zorgvolle gezichten, en spra-

ken, wanneer zij in de kamer waren, fluisterend

met elkander in een hoek. Eens werd mevrouw
Maylie geroepen, die na verloop van een uur
met roodgeweende oogen terugkwam. Al deze
dingen brachten Rosa en Olivier, die in de
nieuwe geheimen niet werden ingewijd in onrust
en bezorgdheid. Zij zaten in stille verbazing
daar neder en wanneer zij eenige woorden wis-
selden, spraken zij zoo zacht alsof zij bang waren
dat zij het geluid hunner eigene stemmen zouden
hooren.

Eindelijk, toen het negen ure geslagen was,
en zij reeds geloofden, dezen avond niets meer
te zullen hooren, traden Losberne en Grimwig
de kamer in, gevolgd door Brownlow en nog
een man, bij wiens aanblik Olivier een luiden

gil van ontsteltenis gaf, want men zeide hem,
dat dit zijn broeder was, en hij herkende in

hem denzelfden man, dien hij in het vlek ont-

moet, en die met Fagin door het venster in

zijn kamertje gegluurd had. Monks wierp een
blik vol haat, dien hij op dit oogenblik niet

onderdrukken kon, op het verbaasde kind en
ging bij de deur zitten. Brownlow, die eenige
papieren in de hand hield, trad naar de tafel,

bij welke Rosa en Olivier gezeten waren.
„Het is eene pijnlijke taak," zeide hij, „maar

deze verklaringen, die in Londen in de tegen-

woordigheid van vele heeren zijn onderteekend
geworden, moeten hier in de hoofdzaak worden
herhaald. Ik zou u gaarne deze vernedering be-

spaard hebben, maar wij moeten ze uit uw
eigen mond hooren voordat wij scheiden, en gij

weet waarom."
„Verder," zeide de aangesprokene met een afge-

wend gelaat. „Spoedig. Ik heb reeds genoeg
gedaan, dunkt mij. Houd mij hier niet lang op."

„Dit kind," zeide Brownlow, terwijl hij Olivier

tot zich trok en de hand op zijn hoofd legde, „is

UW halve broeder, de onwettige zoon van uw
vader, van mijn dierbaren vriend Edwin Leeford,
en van de arme jonge Agnes Fleming, aan wie
zijne geboorte het leven kostte."

„Ja," zeide Monks, een donkeren blik wer-
pende op den knaap, wiens hart hij zou hebben
kunnen hooren kloppen. „Dat is hun bastaard."

„De uitdrukking, die gij bezigt," zeide Brown-
low ernstig, „is een verwijt aan hen, die reeds
lang boven de zwakke veroordeeling dezer wereld
verheven zijn. Zij vernedert geen levende, uit-

gezonderd u, die u van dien term bedient. Maar
genoeg. Hij werd in deze stad geboren?"

„In het armhuis dezer stad," luidde het norsche
antwoord. „Gij hebt de geheele geschiedenis
daar," en met deze woorden wees hij ongeduldig
naar de papieren.

„Zij moet ook hier gehoord worden," zeide

Brownlow, terwijl hij zich tot de aanwezigen
wendde.

„Luistert dan!" zeide Monks. „Toen zijn vader,

zooals gij weet, in Rome ziek werd, ijlde

zijne vrouw, mijne moeder, van wie hij lang
gescheiden geleefd had, van Parijs met mij der-

waarts, — alleen om zijne nalatenschap, voor
zoover ik weet, want zij had nooit veel liefde

voor hem, noch hij voor haar, gevoeld. Hij her-

kende ons niet, want hij was reeds niet meer
bij zijn verstand en sliep tot den volgenden dag,

toen hij stierf. Onder de papieren in zijn les-

senaar bevonden zich twee, gedagteekend van den
nacht, waarin hij ziek geworden was; zij waren
aan u geadresseerd," wendde hij zich tot mijn-

heer Brownlow, „en op het couvert stond eene
aanteekening volgens welke het pakket eerst na
zijn dood moest worden afgezonden. Een dier

papieren was een brief aan die vrouw, Agnes
genoemd, en het andere een testament."

„Wat stond er in den brief?" vroeg mijnheer
Brownlow.
„In den brief? Deze was volgeschreven met

betuigingen van berouw, en een gebed tot God
om haar bij te staan. Hij had het meisje wijs-

gemaakt, dat een geheim -— hetwelk eens ont-

sluierd zou worden — hem belette haar dadelijk

te huwen. Zij was geduldig op hem vertrou-

wende, verder, immer verder gegaan, totdat zij

zoo ver ging, en datgene verloor, wat niemand
haar teruggeven kon. Zij moest toen binnen
weinige maanden bevallen. Hij zeide haar alles,

wat hij voornemens was te doen om hare schande
te verbergen, Wanneer hij in het leven gebleven
was, en bad haar om, indien hij stierf, zijne

nagedachtenis niet te vervloeken, noch te ge-

looven, dat de gevolgen van haar misstap op
haar of haar kind zouden nederkomen; want hij

alleen was de schuld van alles. Hij herinnerde
haar aan den dag, waarop hij haar het kleine

medaillon en den ring gegeven had, waarop haar



doopnaam gegraveerd en eene plaats opengelaten

was voor dien, welke hij eenmaal gehoopt had
haar te zullen kunnen geven; — hij verzocht

haar, die voorwerpen goed te bewaren en op
hare borst te dragen, zooals zij vroeger gedaan
had; — vervolgens herhaalde hij dit alles nog
eens, daar hij waarschijnlijk reeds onder het

schrijven zijne zinnen verloren had."

„En het testament?" vroeg mijnheer Brown-
low, terwijl Olivier de tranen langs de wangen
liepen.

Monks bleef zwijgen.

„Het testament," zeide Brownlow, het woord
voor hem opnemende, „was in denzelfden geest

geschreven als de brief. Hij sprak van verdriet

en rampen, die zijne echtgenoote hem berokkend
had, van de weerbarstigheid, de ontaardheid, die

boosheid, en de vroegtijdige slechte hartstochten

van zijn eenigen zoon, die in haat tegen hem
was opgevoed. Hij vermaakte u en uwe moeder
ieder een jaargeld van 800 pond sterling. Zijn

verder vermogen verdeelde hij in twee gelijke

deelen, — het een voor Agnes Fleming, en het

andere voor hun kind, wanneer het levend ge-

boren werd en in het leven bleef. Indien het

een meisje was, moest zij het geld onvoorwaar-

delijk erven, maar was het een jongen, dan
alleen onder die voorwaarde dat hij gedurende
zijne onmondigheid zijn naam niet door eene

openlijke slechte, gemeene of boosaardige daad
zou bezoedelen. Dit deed hij, luidens zijne ver-

klaring om een bewijs van vertrouwen te schen-

ken aan de moeder, en met de overtuiging —
die door het naderen van den dood nog versterkt

werd, dat het kind haar zachtmoedig hart en

hare edele inborst zou erven. Werd deze zijne

hoop niet vervuld, dan moest het erfdeel van

het kind op u overgaan; want dan, maar ook
eerst dan, wanneer zijne twee kinderen eene ge-

lijke geaardheid hadden, wi'.de hij uw recht van
eerstgeboorte erkennen, schoon gij geene aan-

spraak op zijn hart kondt doen gelden en hem
reeds van uwe kindsheid af met koelheid en

afkeer behandeld hadt."

„Mijne moeder," vervolgde Monks met luide

stem, „deed, wat eene vrouw en moeder doen
moest, — zij verbrandde dit testament. De brief

bereikte nimmer zijne bestemming, maar werd
door haar nog met andere bewijzen bewaard,

voor het geval, dat men de onechtheid van het

kind soms zou willen loochenen. De vader van

het meisje vernam van haar de geheele waar-

heid, zooals haar ingekankerde haat — daarom
heb ik haar lief — het haar ingaf. Gedreven door

schaamte en schande, vluchtte hij met zijne kin-

deren naar een afgelegen hoek van Wales, en

nam zelfs een anderen naam aan, opdat zijne

vrienden zijne schuilplaats nooit zouden kunnen
ontdekken. Hier werd hij niet lang daarna dood
in zijn bed gevonden. Het meisje had eenige

weken te voren heimelijk het huis verlaten; hij

had haar te voet in elke stad, in elk dorp van

den omtrek gezocht, en in denzelfden nacht, dat

hij teruggekeerd was met de overtuiging, dat

zij zich van het leven beroofd had om hare en
zijne schande te verbergen, brak hem het hart."

Er volgde eene korte stilte, waarop Brownlow
den draad van het verhaal weer opnam.
„Na verloop van jaren," zeide hiji, kwam de

moeder van dezen man, Edward Leeford, mij

bezoeken. Hij had haar met zijn achttiende jaar

verlaten, hare juweelen en haar geld gestolen,

had gespeeld, een liederlijk leven geleid, bedrog
gepleegd en was eindelijk naar Londen ge-

vlucht, waar hij twee jaren lang met het ge-

meenste uitvaagsel der maatschappij omging. Zij

leed aan eene smartelijke en ongeneesbare kwaal,

en wenschte haar zoon weder te zien, alvorens

te sterven. Men deed nasporingen, die lang

vruchteloos bleven, doch eindelijk het gewenschte
gevolg hadden, en hij keerde met haar naar

F r a n k r ij k terug."

„Daar stierf zij," zeide Monks, „na eene lang-

durige ziekte, en op haar doodbed openbaarde zij

mij deze geheimen, alsmede haar onuitwischbaren

en doodelijken haat tegen allen, die er in be-

trokken waren, schoon zij mij dien haat niet

behoefde mede te deelen, daar ik dien reeds

sedert lang had overgeërfd. Zij kon het niet ge-

looven, dat het meisje zich zelve en haar kind van

het leven beroofd had; maar zij meende vast,

dat er een jongen geboren was, die nog leefde.

Ik moest haar zweren, dien jongen, wanneer hij

mij ooit in den weg kwam, te verdelgen, hem
nooit rust te laten, hem met den bittersten en

onverzoenlijksten.haat te vervolgen, en zoo moge-
lijk zelfs aan de galg te brengen. Zij had ge-

lijk. Eindelijk kwam hij mij in den weg; mijn

begin was goed, en zoo niet eene verraderlijke

tong geklapt had, zou ik geëindigd hebben zoo-

als ik begon."

Terwijl de booswicht de armen over elkan-

der sloeg, en in de machteloosheid van zijn haat

zich zelven vervloekte, wendde Brownlow zich

tot het verbaasde gezelschap, en zeide, dat aan

den jood, den ouden vertrouwde en medeplich-

tige van dezen man, eene groote belooning was
toegezegd, wanneer hij den jongen in zijne klau-

wen behield; dat een gedeelte dezer belooning

was betaald op den morgen, toen de jongen be-

vrijd werd, en dat een twist hierover aanleiding

gegeven had tot hun bezoek op het landhuis,

waar zij zich hadden willen overtuigen, dat hij

zich werkelijk daar bevond.

„Het medaillon en de ring?" vroeg Brown-
low, Monks aansprekende.

„Ik kocht ze van den man en de vrouw, van

wien ik u verhaald heb, die ze gestolen hebben
van de oppasster, die ze van het lijk gestolen

had," antwoordde Monks, zonder zijne oogen op

te slaan. „Wat er van geworden is, weet gij

reeds."
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Brownlow gaf Grimwig een wenk. Deze laat-

ste verwijderde zich onmiddellijk, maar kwam
spoedig weer terug, juffrouw Bumble voor zich

drijvende en gevolgd door haar man.

„Bedriegen mijne oogen mij?" riep Bumble met
gehuichelde geestdrift uit, „of is dat de kleine

Olivier? O! O— li— vier, indien gij wist hoe ik

om u getreurd heb —

"

„Houd den mond, oude dwaas," mompelde juf-

frouw Bumble.
„Het is natuur, bloot natuur, juffrouw Bum-

ble," antwoordde de binnenvader van het arm-

huis. „Kan het niet mogelijk zijn, dat ik het

gevoel — ik, die hem heb opgevoed, — hem
thans te midden onder groote heeren en dames
te zien zitten! Ik heb den knaap altijd liefge-

had alsof hij mijn — mijn — mijn eigen groot-

vader geweest was," zeide mijnheer Bumble,

stotterende bij die juiste vergelijking. „Mijnheer

Olivier, mijn waarde, herinnert gij u den ge-

zegenden heer met het witte vest? Ach, hij is

in de vorige week ten hemel gevaren, in eene

eiken kist met zilveren hengsels, Olivier."

„Kom, mijnheer," zeide Grimwig scherp, „be-

heerscht uw gevoel."

„Ik zal mijn best doen, mijnheer," antwoordde

Bumble. — „Hoe vaart gij, mijnheer? Ik hoop,

dat gij u wel bevindt."

Deze groet gold den heer Brownlow, die het

eerwaardige paar een paar stappen genaderd was
en naar Monks wijzende, vroeg:

„Kent gij dien persoon?"
„Neen," antwoordde juffrouw Bumble haastig.

„Misschien kent gij hem dan?" vroeg de heer

Brownlow haar echtgenoot

„Ik heb hem in mijn geheele leven niet ge-

zien," antwoordde Bumble.

„Én misschien ook niets verkocht?"

„Neen," antwoordde Bumble.

„Gij hebt wellicht ook nooit een medaillon en

een ring gehad?" vroeg Brownlow.
„Neen, zeker niet," antwoordde de armmoeder.

„Heeft men ons daarom hier gebracht, om op
zulke onzinnige vragen te antwoorden?"
Brownlow gaf weer een wenk aan Grimwig

en deze hinkte met de grootste bereidvaardig-

heid weer de kamer uit. Thans kwam hij echter

niet terug met een sterken man en eene sterke

vrouw, maar met twee oude stramme bestjes,

die bevende naar binnen strompelden.

„Gij hebt de deur gesloten in den nacht, toen

de oude Sara stierf," zeide de eerste, terwijl zij

hare rimpelige hand ophief, „maar gij hebt niet

kunnen verhinderen, dat de woorden naar buiten

drongen en de reten niet verstopt waren."

„Neen, neen," riep de andere, die rondkeek,

terwijl hare tandelooze mond klapperde. „Neen,

neen, neen!"

„Wij hoorden haar vertellen, wat zij gedaan

had; wij zagen, dat gij haar een papier uit de

hand naamt, en hebben u ook gevolgd, toen

gij naar het pandjeshuis zijt gegaan," zeide de

eerste.

„Ja," voegde de tweede er bij, „en het was
een medaillon en een gouden ring. Wij zagen
dat men het u overhangende. Wij waren er bij.

Ja, wij waren er bij."

„En wij weten nog meer dan dat," begon de
eerste weer, „want de oude Sara had ons vroe-

ger meer dan eens verteld', toen zij gevoelde dat

het met haar gedaan was, dat de jonge moeder
haar had gezegd, dat zij op weg was, aan het

graf van den vader haars kinds te gaan sterven."

„Wilt gij den pandjesman soms ook zien?"

vroeg Grimwig, terwijl hij naar de deur wees.

„Neen," antwoordde de vrouw. „Wanneer hij"

— en zij wees naar Monks — „zoo laf is geweest,

om te bekennen, zooals hij waarschijnlijk gedaan
heeft, en daar gij al de oude heksen hebt uit-

gevraagd, totdat gij de rechte gevonden hebt,

heb ik niets meer te zeggen. Ik verkocht die

voorwerpen werkelijk, maar gij zult ze niet

wedervinden. Wat verder?"

„Niets," antwoordde Brownlow, „behalve dat

wij er voor zorgen zullen, dat aan niemand van

u beiden meer een post van vertrouwen \yordt

geschonken. Gij kunt gaan."

„Ik hoop," zeide Bumble, die met een zeer

bedrukt en erbarmelijk gezicht rondkeek toen

mijnheer Grimwig zich met de twee oude bestjes

verwijderde, „ik hoop, dat dit kleine ongeluk-

kige voorval mij niet van mijn stedelijk ambt
zal berooven."

„Dat zal het toch inderdaad," antwoordde
Brownlow, „daar kunt gij vrij stellig op
rekenen."

„Het was alleen mijne vrouw — zij heeft alles

gedaan," zeide Bumble, die echter eerst omzag
om zich te overtuigen, dat zijne wederhelft ver-

trokken was.

„Dat is geene verontschuldiging," antwoordde
Brownlow. „Gij waart bij de vernietiging dier

voorwerpen tegenwoordig en zijt zelfs voor de

wet schuldiger dan de beide anderen, daar de

wet aanneemt, dat de vrouw onder den invloed

van den man handelt."

„Wanneer de wet dat aanneemt," zeide Bum-
ble, terwijl hij zijn hoed nadrukkelijk tusschen

zijne twee handen drukte, „dan is de wet een

ezel — een idioot. Wanneer de wet dat aan-

neemt, dan is de wet een domoor, en het erg-

ste, dat ik de wet toewenschen kan, is, dat haar

de oogen worden geopend door ondervinding, —
de ondervinding!"

De heer Bumble sprak deze. laatste woorden
met den meesten nadruk uit, zette zijn hoed

stevig op het hoofd, stak de handen in zijne

zakken, en volgde zijne echtgenoote.

„Mijne jonge dame," zeide Brownlow tot Rosa,

„geef mij uwe hand. Sidder niet, gij behoeft

voor de weinige woorden, die wij nog te zeg-

gen hebben, niet te schrikken."



„Indien zij, -- ik besef niet, hoe dit mogelijk
zou zijn — indien zij — eenige betrekking op
mij hebben," zeide Rosa, „laat ze mij dan, ik

bid u, op een anderen tijd hooren. Ik heb er

thans den moed en de kracht niet toe."

„Neen," antwoordde de oude heer, terwijl hij

haar arm nam, „gij bezit meer moed, — ik ben
er zeker van. Kent gij deze jonge dame, mijn-

heer?"

„Ja," antwoordde Monks.
„Ik heb u nooit te voren gezien," zeide Rosa

half luid.

„Maar ik heb u dikwijls gezien," antwoordde
Monks.
„De vader der ongelukkige Agnes had twee

dochters," zeide Brownlow. „Wat was het lot

van de tweede — van het kind?"
„Het kind," antwoordde Monks, „werd, toen

de vader op eene vreemde plaats, onder een
valschen naam stierf, en geen brief, geen boek,
geen stukje papier naliet, waardoor men zijne

vrienden of bloedverwanten zou hebben kunnen
uitvinden, door arme boeren opgenomen, die het

als hun eigen kind opbrachten."
„Verder," zeide Brownlow, terwijl hij*

1 me-
vrouw Maylie wenkte om nader te treden.

„Verder?"
„Gij hebt niet kunnen uitvinden, waarheen

zich deze menschen begeven hebben," zeide
Monks, „maar wat aan de vriendschap onmoge-
lijk is, vermag de haat. Mijne moeder kwam,
na onvermoeide navorschingen gedurende een vol

jaar, op het spoor hunner verblijfplaats, en —-

vond ook het kind."

„Nam zij het tot zich?"
„Neen. De menschen waren arm, en hunne

milddadigheid — althans de man — moede. Zij

liet het kind bij hen, gaf hun eenig geld, het-

welk niet lang toereiken kon, en beloofde nog
meer, zonder het voornemen te hebben, hare
belofte te vervullen. Desniettemin verliet zij

zich niet geheel en al op de ontevredenheid en
armoede dier menschen, om het kind ongelukkig
te maken, maar verhaalde hun de geschiedenis
der schande van de zuster, met die wijzigingen,

welke haar doelmatig voorkwamen, verzocht hun,
nauwkeurig op het kind te letten, omdat het
van slecht bloed afstamde; zeide hun, dat het
een onecht kind was, en meende dat er nimmer
iets goeds van zou komen. De menschen geloof-
den alles, en het kind leidde vervolgens zulk

een jammerlijk leven, dat zelfs wij er over tevre-

den waren, totdat een dame, eene weduwe, die

toenmaals in Chester woonde, het meisje toe-

vallig zag, medelijden met haar had en haar tot

zich nam. Toen scheen het ongeluk ons te ver-

volgen, want in spijt van al onze bemoeiingen,
bleef het meisje daar en was gelukkig; sinds
twee of drie jaren verloor ik haar uit het oog,
en zag haar eerst voor twee maanden weder."

„Ziet gij haar thans?"

„Ja — daar aan uw arm."
„Maar daarom niet minder mijne nicht," zeide

mevrouw Maylie, het in onmacht vallende meisje
in hare armen opvangende, „niet minder mijn
dierbaar kind. Om al de schatten der wereld
zou ik haar thans niet willen verliezen. Mijne
lieve gezellin, mijn lief goed meisje —

"

„De eenige vriendin die ik ooit bezat," kreet

Rosa, die zich aan mevrouw Maylie vastklemde,
„de liefste, de beste vriendin. Mijn hart zal

breken. Ik kan — ik kan dit alles niet dra-

gen!"
„Gij hebt wel meer gedragen en zijt toch altijd

het beste, het zachtste kind geweest, dat altijd

allen gelukkig maakte, die in hare nabijheid
kwamen," zeide mevrouw Maylie, terwijl zij Rosa
teeder omhelsde. „Kom, kom, mijn lieveling, be-
denk wie dat is, die daar wacht om u in zijne

armen te sluiten, het arme kind — ziehier,

zie — zie!"

„Niet tante," riep Olivier, terwijl hij1 zijne

armen om haar hals sloeg, „ik zal nooit tante
kunnen zeggen, — zuster, mijne eigene lieve

goede zuster, die ik terstond, toen ik haar zag,

liefhebben moest, Rosa! lieve, dierbare Rosa:"
Dat de tranen, die nu stroomden, en de ge-

broken gesprokene woorden, die in deze lange,
innige omhelzing tusschen de twee weezen ge-
stameld werden, heijg zijn! Een vader, eene
zuster, eene moeder werden in deze kor.e oogen-
blikken gevonden en ver.oren. Vreugde en droef-

heid waren in den beker vermengd, maar het
waren geen bittere tranen, want zelfs de droef-
heid werd zoodanig gelenigd door teedere en
liefelijke herinneringen, dat zij een plechtig genot
werd en haar smartelijk karakter verloor.

Zij bleven een langen, langen tijd alleen. Een
zacht kloppen aan de deur kondigde eindelijk

aan, dat iemand daar buiten stond. O.ivier open-
de de deur en sloop naar buiten, om voor Harry
Maylie plaats te maken.

„Ik weet alles," zeide deze, terwijl hij naast
het beminnelijke meisje plaats nam. „Dierbare
Rosa, ik weet alles. — Ik ben hier niet bij

toeval," voegde hij er na een kort stilzwijgen

bij1

,
„ik heb dat alles niet eerst heden avond ver-

nomen, maar wist het gisteren reeds, — gisteren.

Kunt gij gissen, dat ik hier gekomen ben om
u aan eene belofte te herinneren?"
„Houd op," zeide Rosa, „weet gij alles?"
„Alles. Gij hebt mij toegestaan, om binnen

een jaar het onderwerp van ons laatste onder-
houd weder op te vatten."

„Dat deed ik."

„Niet, om bij u aan te dringen, uw besluit

te veranderen," vervolgde de jonkman, „maar
om de bevestiging er van te hooren, wanneer
gij dit zoo wi.det Ik wilde den rang en het
vermogen, die ik bezitten zou, aan uwe voeten
nederleggen, en wanneer gij bij uw eerste be-

sluit voLharddet, verbond ik mij, geene verdere



poging in het werk te stellen om dat besluit te

veranderen.

„Dezelfde gronden, welke mij toen bestuur-

den, zullen mij ook thans besturen," zeide Rosa
met vastheid. „Indien ik ooit plichten te ver-

vullen had jegens haar, wier goedheid mij aan

een leven van armoede en ellende ontrukte, hoe-

veel meer moet ik daar dezen avond van door-

drongen Zijn. Het is een strijd," zeide Rosa,

„dien ik echter met fierheid aanvaard; het is

een smartelijk gevoel, maar mijn hart zal het

dragen."

„De ontdekking van heden avond" — begon

Harry.

„De ontdekking van heden avond," antwoord-

de Rosa zacht, „laat mij, ten opzichte tot u, in

dezelfde verhouding als vroeger."

„Gij verhardt uw hart tegen mij, Rosa."

„O, Harry, Harry," zeide het meisje, in tranen

uitbarstende, „ik wenschte, dat ik dat kon; ik

zou mij daardoor veel leed besparen."

„Maar waarom berokkent gij u zelve dat

leed?" vroeg Harry, terwijl hij hare hand vatte;

„denk, dierbare Rosa, denk aan hetgeen gij dezen

avond gehoord hebt."

„En, wat heb ik gehoord! Wat heb ik ge-

hoord!" riep Rosa. „Dat het gevoel zijner schande

mijn ongelukkigen vader zoo ter neder drukte,

dat hij allen ontvlood, — wij hebben genoeg
gezegd, Harry, wij hebben genoeg gezegd."

„Nog niet, nog niet," antwoordde de jonge-

ling, die haar tegenhield toen zij wilde opstaan.

„Mijne verwachtingen, mijne wenschen, mijne

vooruitzichten, mijne gewaarwordingen, — alle

gedachten mijns levens, alles, uitgezonderd mijne

liefde voor u, heeft eene groote verandering

ondergaan. Ik bied u thans — geene aanzienlijke

standplaats in eene bedrijvige wereld van boos-

heid en huichelarij aan, — maar een huis, —
een hart en een huis, ja, dierbare Rosa, en dit

is alles wat ik u aan te bieden heb!"

„Wat beteekent dat?" stamelde het meisje.

„Dit. Toen ik u het laatst verliet, geschiedde

zulks met het onwrikbare voornemen, om alle

ingebeelde scheidsmuren tusschen u en mij om-
ver te rukken, en met het vaste besluit, om wan-

neer mijne wereld niet de uwe zijn kon, de uwe
tot de mijne te maken, en gene te verlaten,

opdat geene geboortetrots de lippen voor u zou

optrekken. Ik heb dit ten uitvoer gebracht. Zij,

die mij daarom gemeden hebben, hebben ook u

gemeden, en in zooverre bewezen, dat gij gelijk

hadt. De beschermers en machtige en aanzien-

lijke bloedverwanten, die mij vroeger toelachten,

zien mij nu koel aan; — maar er zijn lachende

velden en groene boomen in het rijkste graaf-

schap van Engeland, en bij eene dorpskerk •—

de mijne, Rosa mijne eigene — staat een lan-

delijk verblijf, waarop gij mij trotscher maken
kunt dan op alle schitterende vooruitzichten,

die ik vaarwel gezegd heb en zeggen zal, al

werden ze ook vertiendubbeld. Dit is thans mijn

rang en stand, en deze leg ik voor uwe voeten

neder."

„Het is eene harde beproeving, om op een

verliefd paar met het souper te moeten wachten,"

zeide Orimwig, ontwakende en zijn zakdoek van

zijn hoofd trekkende.

Het souper had inderdaad een geruimen tijd

staan wachten. Noch mevrouw Maylie, noch

Harry, noch Rosa (die gezamenlijk binnentraden)

konden een enkel woord ter verontschuldiging

inbrengen.

„Ik heb er ernstig over nagedacht, of ik heden

avond mijn hoofd niet zou opeten," zeide Orim-

wig, „want ik begon te vreezen, dat ik niets

anders zou bekomen. Voor het overige zal ik

zoo vrij zijn, wanneer gij mij" zulks veroorlooft,

de aanstaande bruid met een kus geluk te

wenschen."
Hij verloor geen tijd, van die vrijheid tegen-

over het blozende meisje gebruik te maken, en

daar een goed voorbeeld altijd navolgers vindt,

voegden zich ook Brownlow en de doleter bij hem.

Sommige lieden verzekerden, dat Harry Maylie

dit in eene aangrenzende donkere kamer deed,

doch de beste autoriteiten beschouwen zulks als

laster, daar hij jong en geestelijk was.

„Olivier, mijn kind," zeide mevrouw Maylie,

„waar zijt gij geweest, en waarom ziet gij er

zoo bedroefd uit? Ik zie tranen in uwe oogen.

Wat is er gebeurd?"
Deze wereld is eene wereld van teleurstel-

ling, — dikwerf van onze dierbaarste verwach-

tingen, van de verwachtingen, welke aan onze

natuur de meeste eer aandoen.

De arme Dick was dood!

LH.

DB LAATSTE LEVBNSNACHT VAN FAGIN.

De zaal van het gerechtshof was van onder

tot boven vol. Nieuwsgierige, begeerige oogen

fonkelden op eiken duimbreed ruimte; van de

leuning van de gevangenkooi tot in den klein-

sten hoek der galerijen waren aller blikken op

één man gevestigd — op Fagin. Voor hem en

achter hem, boven hem en beneden hem, ter

rechter- en ter linkerzijde — hij scheen door

een firmament omgeven te zijn, dat van fonkelende

oogen schitterde.

Daar stond hij in al den glans dezer leven-

dige lichten, met de eene hand rustende op de

houten leuning vóór hem, de andere achter zijn

oor houdende, en met het hoofd vooroverge-

bogen, ten einde duidelijker elk woord te hooren,
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dat door den voorzittenden rechter, die den ge-

zworenen de aanklacht voorlas, gesproken werd.

Van tijd tot tijd vestigde hij zijne bukken op
de Jury, om den indruk na te gaan van de ge-

ringste omstandigheid, die ten zijnen gunste kon
pleiten; en toen de punten van aanklacht met
verschrikkelijke duidelijkheid waren opgegeven,

zag hij zijn advocaat aan, met den stommen
wensch, dat deze ook hier nog eene poging in

zijn belang zoude doen. Behalve deze stomme
teekenen van angst, bewoog hij handen noch
voeten. Hij had zich nauwelijks eenmaal ver-

woorden toe. Eenige weinigen schenen zich niet

om hem te bekommeren, maar zagen slechts naar

de gezworenen, met eene uitdrukking van onge-
duld en verwondering hoe zij nog konden aar-

zelen; maar op geen gelaat, — zelfs niet onder
de vrouwen, die in grooten getale tegenwoordig

waren, — kon hij het geringste teeken van deel-

neming in zijn lot, ja zelfs een andere wensch
lezen, dan dien: dat hij mocht veroordee.d worden.

Toen hij dit alles met een verwilderden blik

zag, heerschte wederom de vorige doodelijke

stilte, en toen hij zijne oogen weer naar beneden
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roerd, sedert het begin van de zitting, en nu,

toen de rechter zweeg, bleef hij in dezelfde hou-

ding van gespannen verwachting de oogen op
hem gericht houden, alsof hij nog luisterde.

Een zacht geruisch in de zaal bracht hem
weder tot zich zelven; hij keek op en zag, dat

de gezworenen bezig waren, om over hunne uit-

spraak te beraadslagen. Toen hij zijne oogen naar

de galerijen ophief, kon hij zien hoe de menschen
zich verdrongen, om zijn gelaat een oogenblik

te aanschouwen. Sommigen brachten schielijk

hunne kijkers aan de oogen, anderen fluisterden

hunne buren, met blikken van afschuw, eenige

sloeg, bemerkte hij dat de gezworenen zich tot

den voorzitter-rechter gekeerd hadden. S'.il!

Zij verzochten allen vergunning om zich eenige

oogenblikken te mogen verwijderen.

Hij zag den een na den ander in het aange-

zicht, toen zij de zaal verlieten, als om te zien

waartoe het grootste getal geneigd was; maar
dat was vruchteloos. De gevangenbewaarder tikte

hem op den schouder. Hij volgde werktuigelijk

tot aan het achtereinde der kooi en ging op een

stoel zitten. De man had hem dien aangewezen;

anders zou hij dien niet jezien hebben.

Hij keek wederom op naar de galerijen. Som-
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mige toeschouwers aten, anderen verkoelden

zich met hunne zakdoeken, want het was on-

draaglijk warm in de zaal. Een jongmensch tee-

kende het gezicht van den jood in een schets-

boekje. De jood was nieuwsgierig om te weten

of hij goed getroffen was, en toen de kunstenaar

de punt van zi}n potlood brak en er eene andere

aan sneed, volgde hij zijne bewegingen schijn-

baar met zooveel koelbloedigheid, alsof hij een

onverschillig toeschouwer geweest ware.

Evenzoo, toen hij zijne oogen op den rechter

sloeg, hield zijn geest zich bezig met het fatsoen

van zijne kleederen, met den prijs, dien ze wel

mochten gekost hebben, en met de wijze waarop

de man ze droeg. Er zat een oud dik heer op

de bank, die een half uur geleden uitgegaan

was, en nu terugkwam. Hij was nieuwsgierig

of de man goed gegeten, wat hij gegeten, en

waar hij gegeten had, en hield zich met deze

gedachten bezig, totdat, een ander voorwerp

wederom andere gedachten bij hem opwekte.

Niet, dat hij gedurende al dien tijd een oogen-

blik vrij was van het drukkende gevoel, dat hij

zich aan den rand des grafs bevond; dit stond

hem onafgebroken voor den geest, maar slechts

onduidelijk, en hij kon zijne gedachten niet be-

paaldelijk daarop vestigen. Zoo telde hij, in het-

zelfde oogenblik dat hij bij het denkbeeld aan

een snellen dood sidderde en brandend heet

werd, de ijzeren stangen vóór zich en verwon-

derde zich hoe een er van kon gebroken zijn, en

dacht er over na, of men die zou herstellen, of

wel zoo laten als zij was. Dan dacht hij weer

aan al de schrikbeelden van galg en schavot,

waarin hij gestuit werd toen hij een man zag,

die den vloer besprenkelde, om eenige verkoe-

ling in de zaal aan te brengen — en toen dacht

hij verder over die schrikbeelden.

Eindelijk verhief zich een geroep om stilte,

en allen keken ademloos naar de deur. De ge-

zworenen kwamen terug en gingen dicht langs

hem voorbij. Niets kon hij op hunne trekken

lezen; zij hadden wel van steen kunnen zijn.

Er volgde weder eene stilte als die van het

graf, — men hoorde geene ademhaling. —
Schuldig

!

Het gebouw daverde van het geweldig ge-

juich, toen nog eens en nog eens, ten derden

male. Vervolgens verhief zich er buiten een luid

geschreeuw, als rollende donderslagen. Het volk

begroette daarmede de tijding, dat de jood den

volgenden Maandag sterven zou.

Langzamerhand herstelde zich de vorige stilte;

men vroeg hem of hij iets te zeggen had. Hij

nam zijne luisterende houding weder aan, zag

den vrager lang in het gezicht, maar de vraag

moest ten tweeden male herhaald worden, eer

hij haar scheen te hooren, en toen stamelde

hij: „Ik ben een oud man — een oud man —
een oud man," gedurig zachter en zachter,

totdat hij geheel zweeg.

De rechter zette zijne zwarte kap weder op

en de gevangene zat nog altijd daar in dezelfde

houding en met hetzelfde voorkomen. Eene

vrouw op de galerijen slaakte een kreet, door

deze vreeselijke plechtigheid geroerd; hij zag

haastig naar boven, alsof hij gebelgd was over

deze stoornis, en boog zich nog opmerkzamer

voorover. De aanspraak was plechtig en indruk-

wekkend, het vonnis verschrikkelijk om aan te

hooren, maar hij stond daar als een marmeren

beeld, zonder een lid te verroeren. Zijn strak

gelaat bleef vooruitgestrekt, het onderste kake-

been hing neder, zijne oogen puilden uit zijn

hoofd, — toen de gevangenbewaarder de hand

op Zijn arm legde en wenkte om hem te volgen.

Hij zag een oogenblik als verstomd om zich

heen en gehoorzaamde.

Men bracht hem door een geplaveid vertrek

onder de rechtzaal, waar eenige gevangenen

wachtten, totdat de beurt aan hen kwam, terwijl

anderen met hunne vrienden spraken, die zich

tegen een hek drongen, hetwelk gemeld vertrek

scheidde van eene opene plaats. Niemand was

er, om met hem te spreken, maar toen hij voor-

bijging, verwijderde de gevangenen zich van het

hek, opdat hij beter zou kunnen gezien worden

door de menschen, die zich aan de tralies vast-

hielden, schreeuwden, hem toespuwden en be-

schimpten. Hij dreigde hen met de vuist en wilde

naar hen spuwen, maar zijne geleiders trokken

hem schielijk door een donkere gang, die slechts

door twee flauw brandende lampen verlicht werd,

naar zijn gevangenhok.

Hier werd hij doorzocht of hij ook iets bij

zich behouden had, waarmede hij de wet zou

kunnen vooruitloopen. Toen dit geschied was,

bracht men hem in de cel voor de ter dood

veroordeelden, en liet hem — alleen!

Hij ging tegenover de deur op eene steenen

bank, welke voor stoel en bed diende, zitten,

vestigde zijne bloedroode oogen op den grond

en trachtte zijne gedachten te verzamelen. Na
eenigen tijd begon hij zich eenige gedeelten der

aanspraak van den rechter te herinneren, schoon

hij zich verbeeld had, dat hij geen woord had

verstaan. Deze afzonderlijke gedeelten voegden

zich langzamerhand op hunne behoorlijke plaats

bij elkander, en brachten zijn geheugen weer

op andere, totdat eindelijk de geheele aanspraak

voor zijn geest stond, bijna woordelijk zooals zij

uitgesproken was. — Te worden gestraft met

het koord, dat er de dood op volgt, — dat was
het einde. Te worden gestraft met het koord,

dat er de dood op volgt.

Toen het donker werd, herdacht hij! allen, die

hij gekend had en op het schavot gestorven

waren, — velen hunner door zijn toedoen. Zij

rezen in zulk eene snelle reeks voor zijn geest

op, dat hij hen nauwelijks tellen kon. Sommigen
hunner had hij zien sterven, — en den spot met

hen gedreven, omdat zij met het gebed op de
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lippen gestorven waren. Hoe spoedig waren zij

van sterke en krachtvolle mannen in bengelende

lijken veranderd.

Sommigen hunner hadden wellicht hetzelfde

hok bewoond en op dezelfde bank gezeten. Het

was pikdonker; waarom bracht men hem geen

licht? Het hok was vele jaren geleden gebouwd,
— wel honderd menschen en meer hadden daarin

hunne laatste levensuren doorgebracht — het was

hem als zat hij in een dbodenhuis vol lijken, —
het koord, de strop, de gebondene armen — de

gezichten, die hij herkende. — Licht! licht!

Toen hij zich eindelijk de handen tegen de

zware deur en muren aan bloed geslagen had,

verschenen er twee mannen. De een droeg eene

kaars, die hij in een ijzeren kandelaar in den

muur stak, de ander droeg eene matras, om er

op te slapen, want de gevangene zou niet meer

alleen gelaten worden.

Daar kwam de nacht, — de donkere, stille,

schrikverwekkende nacht. Anderen, die ontwaken,

hooren met blijdschap de klokken slaan, want

zij verkondigden hun leven en den naderenden

dag. Den jood brachten zij wanhoop. Iedere

klokslag dreunde hem een diepen hollen klank

toe: — „Dood!" Wat baatte hem het leven

en het gedruisch van den vroolijken morgen, dat

tot hem doordrong? Het was slechts hetzelfde

grafgeluid, onder een anderen vorm, en vermengd

met spot.

De dag verliep — dag? het was geen dag;

hij was even schielijk begonnen als hij geëindigd

was, en opnieuw brak de nacht aan, de zoo

lange en toch zoo korte nacht, zoolang in zijne

vreeselijke stilte, zoo kort in zijne vluchtige

uren. Nu eens raasde en lasterde hij, dan

wederom jammerde hij en rukte zich de haren uit

het hoofd. Eerwaardige mannen van zijn geloof

waren gekomen, om met hem te bidden, maar

hij had hen met vloeken verdreven. Zij ver-

nieuwden hunne menschlievende pogingen, maar

hij sloeg naar hen.

Zaterdagnacht: — hij had nu slechts nog één

nacht te leven, en terwijl hij daaraan dacht, brak

de dag aan, — Zondag.

Eerst in den nacht van deze laatsten vree-

selijken dag, drong zich het pijnigend bewust-

zijn van zijn hulpeloozen, wanhopigen toestand,

met volle kracht in zijn afgematten geest op;

niet, dat hij ooit bepaaldelijk en vast op genade

gehoopt had; maar hij was tot nu toe slechts

in staat geweest om aan de w a a r s c h ij n 1 ij k-

heid' van een zoo spoedigen dood te denken.

Hij had slechts weinig gesproken met de twee

mannen, die elkander bij hem aflosten, en deze

gaven zich van hunne zijde geen moeite om
zijne opmerkzaamheid te trekken. Hij had wakend

maar droomend gezeten. Thans echter sprong

hij elke minuut op, holde met opgesperden

mond en brandende huid in zulk eene vree-

selijke woede en vrees in zijn hok rond, dat

zelfs zij — schoon aan zulke tooneelen gewoon
— huiverend' voor hem terugweken. Hij werd

eindelijk door al de folteringen van zijn boos

geweten zoo verschrikkelijk, dat één man alleen

het niet bij hem kon uithouden, en zij waakten

dus met hun beiden.

Hij kroop ineen op zijn strooleger en dacht

aan het verledene. Hij was op den dag van

zijne inhechtenisneming door steenworpen ge-

wond geworden en zijn hoofd was nog met een

doek omwonden. Zijn rood haar hing langs zijn

bleek gelaat. Zijn baard was half uitgerukt en

hing in verwarde bossen naar beneden; in zijne

oogen schitterde een ijzingwekkende glans, en

zijne ongewasschen huid barstte in den gloed

der koorts, die hem verteerde. Acht — negen

— tien. Indien het geen spel was om hem
schrik aan te jagen, en de uren werkelijk snel

op elkander volgden, waar zou hij dan wel zijn,

wanneer de tiende ure weer zou slaan! Elf!

Alweer een slag, voordat het geluid van den

vorigen dag nog kon verdwenen zijn. Om acht

ure zou hij, de eenige rouwdrager, naar zijn

graf gaan, — om elf —
De vreeselijke muren van Newgate, die zoo-

veel ellende en zooveel onuitsprekelijken angst

niet alleen voor de oogen maar ook al te dik-

wijls en te lang voor de gedachten der menschen

verborgen hebben, zagen nooit zulk een ver-

schrikkelijk schouwspel als dit. De weinige lie-

den die in het voorbijgaan bleven staan en

vroegen wat toch wel op dit oogenblik de man
deed, die morgen gehangen moest worden, zou-

den dien nacht slecht geslapen hebben, wanneer

zij hem hadden kunnen zien.

Van vroeg in den avond tot bij middernacht

verschenen kleine groepen van twee of drie per-

sonen aan de deur, en vroegen met bezorgde

gezichten of er genade gekomen was. Zij, die

het ontkennende antwoord ontvangen hadden,

deelden deze welkome tijding aan andere groe-

pen op de straat mede. Anderen wezen naar

eene tweede deur door welke hij komen moest

om te worden gebracht naar de plaats, waar het

schavot nog moest worden opgeslagen, en verwij-

derden zich snel, wanneer zij zich het akelige too-

neel voorstelden. Langzamerhand vertrok iedereen

en een uur na middernacht was de straat geheel

aan de duisternis en eenzaamheid overgelaten.

De plaats vóór de gevangenis was opgeruimd

en men had reeds eenige sterke rood geverfde

slagboomen aan de uiteinden der stralen geplaatst,

om den te grooten aandrang der verwachte

volksmenigte te weren, toen Brownlow en Olivier

aan de deur verschenen en een toegangbiljet van

den sherif vertoonden, hetwelk hun veroorloofde,

den veroordeelde te bezoeken. Zij werden onmid-

dellijk binnengelaten.

„Moet de jongeheer ook meegaan?" vroeg de

man, die hen geleiden zou; „het is geen gezicht

voor kinderen."



„Dat is het inderdaad niet, goede vriend,"

antwoordde de heer Brown!ow, „maar wat ik

met den man te spreken heb, betreft voorna-

melijk dezen knaap, en daar hij den jood op
zijne loopbaan van voorspoed en schanddaden
gekend heeft, denk ik, dat het nuttig kan zijn,

dat hij hem ook thans ziet, al jaagt het hem
eenige schrik aan."

Deze weinige woorden werden ter zij'de ge-

sproken, zoodat Olivier er niets van hoorde. De
man nam zijn hoed, zag Olivier met eenige

nieuwsgierigheid aan, opende eene deur en bracht

hen langs donkere en Monkelende gangen naar

de ce'.len.

„Langs dezen weg," zeide de man, terwijl hij

in een nauwe gang staan b'.eef, waar eenige man-
nen in de grootste stilte bezig waren met het

maken van toebereidselen, „langs dezen weg
moet hij gaan. Wanneer gij hier een weinig
ter zijde treedt, kunt gij de deur zien, door
welke hij de gevangenis verlaat."

Hij bracht hen in eene steenen keuken, waar
het eten der gevangenen werd toebereid, en
wees naar eene deur. Boven deze deur bevon-
den zich ijzeren tralies, door welke mannen-
stemmen en hamerslagen, alsook het geluid van
vallende planken, naar binnen drongen. Men sloeg

het schavot op.

Van hier gingen zij dbor onderscheidene zware
deuren, die door andere wachters van binnen

geopend werden, en toen zij eindelijk op eene
opene plaats aangekomen waren, klommen zij

eene smalle trap op en bevonden zich in een
gang met eene rij sterke deuren aan de linker-

hand. De cipier gaf hun een wenk om te blij-

ven staan, en tikte met zijn sleutelbos aan een
van de deuren. De twee wachters verschenen,

na eenig gefluister, uit de cel in de gang, rekten

zich uit, als waren zij verheugd over deze kort-

stondige verpoozing, en zeiden tot de beide bezoe-

kers, dat zij den cipier in het hok konden volgen.

Zij traden binnen.

De veroordeelde misdadiger zat op zijn leger

in gestadige beweging, en met een voorkomen
dat meer naar dat van een opgesloten wild dier,

dan naar een menschelijk gezLht geleek; zijne

gedachten hielden zich blijkbaar bezig met zijn

vroeger leven, want zonder hunne tegenwoor-
digheid te bemerken, ging hij voort met bin-

nensmonds te mompelen.
„Goedenmorgen, Charley — goed gewerkt,"

mompelde hij. „O.ivier ook! ha! ha! ha! —
geheel een heer nu — geheel een — breng den
knaap naar bed!"
De cipier nam de vrije hand van Olivier,

sprak hem fluisterend moed in, en zag toen,

zonder een woord te spreken, weer naar den
gevangene.

„Breng hem naar bed;" — riep Fagin. „Hoort
gij mij? — Hij is — grootendeels de oorzaak

van dit alles. Het is het geld waard, om hem

daartoe op te leiden — Bolter's keel, Bill; —
denk niet aan de meid; Bolter's keel, zoo diep
als gij maar snijden kunt. Zaag hem den kop af."

„Fagin!" riep de cipier.

„Hier ben ik," antwoordde de jood, en nam
oogenblikkelij'k weer dezelfde luisterende houding
aan a's bij de zitting. „Een oud man, mylord,
een zeer oud, oud man."

„Hier," zeide de cipier, terwijl hij hem bij de
borst greep, om hem te doen opstaan. „Hier is

iemand die u spreken wil en u iets te vragen
heeft. Fagin, Fagin! Zijt gij een man?"
„Lang zal ik het niet meer zijn," antwoordde

hij, terwijl hij opzag met een gelaat, waarop
geene andere menscheüjke uitdrukking meer te

lezen stond dan angst en woede. „Sla hen
allen dood, welk recht hebben zij 1

, om mij te

slachten?"

Terwijl hij zoo sprak, sloeg hij zijne blikken

op Olivier en mijnheer Brownow; hij week naar
het achterste gedeelte van zijn hok terug, en
vroeg wat zij hier zochten.

„Rustig," zeide de cipier, hem voortdurend
vasthoudende. „Nu, mijnheer, zeg hem nu, wat
gij te zeggen hebt, maar haast u, want het wordt
gedurig erger, hoe meer de tijd nadert."

„Gij hebt eenige papieren," zeide Brown'.ow,
„die u door een man, Monks genaamd, ter be-

waring ter hand gesteld zijn."

„Allemaal leugens," riep Fagin uit. „Ik heb
er geen — niet één."

„Bij de barmhartigheid Gods," zeide Brown-
low plechtig, „spreek zoo niet aan den rand van
het graf, maar zeg mij, waar zij zijn. Gij weet
dat Sikes dood is, dat Monks alles bekend heeft

en gij niets meer te hopen hebt. Waar zijn de
papieren?"

„Olivier," riep de jood en wenkte hem. „Hier,

hier. Ik zal het u in 't oor fluisteren."

„Ik ben niet bang," zeide O.ivier met eene
zachte stem, terwijl hij Brownlow's hand los-

liet.

„De papieren," zeide de jood, terwijl hij

Olivier bij zich trok, „liggen in een zak van
kanefas, in een gat boven den schoorsteen op de
bovenkamer. Ik wil met je praten, mijn jongen,

ik wil met je praten."

„Ja, ja," antwoordde Olivier. „Laat ik een

gebed opzeggen; kom, doe slechts een gebed met
mij op uw knieën, en dan zullen wij praten tot

aan den morgenstond."
„Naar buiten, naar buiten!" antwoordde Fagin,

terwijl hij den knaap voor zich uit naar de

deur dreef en over zijn hoofd heen staarde.

„Zeg dat ik ben gaan slapen — u zullen zij ge-

looven. Gij kunt er mij uitdragen, wanneer gij

mij zoo neemt; nu dan, nu dan!"
„O, God, wees dezen zondaar genadig!" riep

het kind, en barstte in tranen uit.

„Juist zoo, juist zoo," zeide Fagin. „Dat zal

ons voorthelpen. Eerst deze deur; indien ik
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sidder en beef, wanneer wij voorbij de galg

gaan, moet gij daar niet op letten, doch snel

voortloopen. Nu, nu, nu!"
„Hebt gij hem anders niets te vragen mijn-

heer?" vroeg de cipier.

„Neen," antwoordde Brownlow. „Zoo ik hopen
kon, hem tot een bewustzijn van zijn toestand..."

„Dat zou vruchtelooze moeite zijn," antwoord-

de de man hoofdschuddend. „Gij doet beier, hem
te verlaten."

De deur van de cel werd geopend en de beide

wachters traden weder binnen.

„Verder! verder!" riep Fagin. „Zachtjes aan,

maar niet zoo langzaam. Schielijker, schielijker!"

tijdverdrijf rookten en kaart speelden; het volk

drong, krakeelde en lachte. Alles vertoonde leven,

met uitzondering van een sombere groep van
voorwerpen, die in het midden der p'.aats stond,

— het roode schavot — den dwarsbalk — den
strop — en al den ijzingwekkenden toestel tot

den dood.

LUI.

SLOT.

De geschiedenis van hen, die in dit verhaal

een rol gespeeld hebben, is nu bijna verteld;

HIJ GING TEGENOVER DE DEUR OP BENE STEENEN BANK ZITTEN, (blz. 194)

De mannen grepen hem, maakten O'ivier van

hem los, en trokken hem terug. Hij worstelde

een oogenblik met de kracht der wanhoop, en

brulde zoo verschrikkelijk, dat het ze'.fs door

de dikke muren heendrong, en zij het nog kon-

den hooren toen zij reeds weder de opene plaats

bereikt hadden.

Het duurde eenigen tijd alvorens zij de ge-

vangenis konden ver.aten, want O ivier was door

dit vreeselijk tooneel zoo geschokt en geroerd,

dat hij gedurende een vol uur niet in staat was
te gaan.

De dag brak aan, toen zij buiten kwamen.
Reeds had zich eene talrijke menigte verzameld;

de vensters waren met menschen bezet, die tot

het weinige, dat er te verme'den overig blijft,

is met een enkel woord gezegd.

Voordat drie maanden verloopen waren, werd
het huwelijk van Rosa Fleming en Harry Maylie

ingezegend in de dorpskerk, welke van nu aan

het tooneel der werkzaamheid van den jongen

geestelijke zou worden; denrefden dag namen
zij hun intrek in hunne nieuwe en gelukkige

woning.
Mevrouw Maylie bleef bij haar zoon en hare

schoondochter inwonen, om gedurende hare nog
overige vreedzame dagen het grootste genoegen te

smaken, hetwelk ouderdom en rechtschapenheid

geven kunnen — de beschouwing namelijk van

het geluk van hen, aan wie de reinste liefde en



de teederste zorg van een goec'. doorgebracht leven

onophoudelijk zijn toegewijd geworden.
Na een zorgvuldig onderzoek bleek het, dat,

wanneer het overschot van het in handen van
Monks verbleven vermogen (dat noch in zijne

handen noch in die zijner moeder ten zegen had
gedijd) tusschen Olivier en hem gelijdelijk ver-

deeld werd, ieder hunner nauwelijks meer dan
drie duizend pond zou bekomen. Volgens de be-

palingen van het testament zijns vaders zou
Olivier aanspraak hebben kunnen maken op het

geheel; maar Brownlow, die den oudsten zoon
niet wilde berooven van de middelen, om zijn

slecht gedrag van vroeger weer goed te maken
en een eerlijk leven te leiden, sloeg deze gelijke

verdeeling voor, waaraan zijn jonge vriend met
blijdschap zijne toestemming gaf.

Monks, die dezen aangenomen naam behield,

begaf zich met zijn aandeel naar een afgelegen

hoek der nieuwe wereld, waar hij het spoedig

verteerde, vervolgens weer tot zijne vorige

levenswijze verviel, wegens nieuwe bedriegerijen

en schurkenstreken lang gevangen zat, en in

zijne gevangenis, ten gevolge van een nieuwen
aanval zijner vroegere ziekte, bezweek. Zoo, ver

van zijn vaderland, stierf het voornaamste lid

van Fagin's bende.

Brownlow nam Olivier als zoon aan, vestigde

zich met hem en de oude huishoudster in de
nabijheid der pastorie, waar zijne beste vrienden

leefden, kwam daardoor aan Olivier's vurigsten

wensch te gemoet, en vereenigde alzoo een klein

gezelschap, welks lot zoo nabij aan volkomen
geluk grensde, als het in deze wereld van wissel-

valligheden slechts mogelijk is.

Kort na het huwelijk van het jonge paar keer-

de de waardige dokter naar Chertsey terug,

waar hij, gescheiden van zijne vrienden, zeer on-

vergenoegd zou zijn geweest, wanneer zijne ge-

aardheid met dit gevoel niet in strijd ware ge-

weest. Twee of drie maanden lang vergenoegde
hij zich, met zijne vrees te kennen te geven, dat

de luchtgesteldheid van Chertsey nadeelig

voor zijne gezondheid werd, en toen hij zich er

van overtuigd hield dat de plaats werkelijk voor
hem niet meer was hetgeen zi| vroeger was ge-

weest, deed hij zijne praktijk aan zijn leerling

over, huurde een huisje dicht bij het dorp, waar
rijn jonge vriend geestelijke was, en hij herstelde

spoedig en volkomen. Hier hield hij zich onledig

met bloemkweekerij, visscherij, schrijnwerkerij en
dergelijke liefhebberijen, 't geen met zijne gewone
voortvarendheid ondernomen werd, kortom, hij is

sedert in den omtrek beroemd geworden als eene
zeer groote autoriteit.

Voordat hij naar Chertsey teruggekeerd was,

had hif voor Grimwig groote vriendschap opge-

vat, welke door dezen zonderlingen man harte-

lijk werd beantwoord. Grimwig brengt gewoon-
lijk een groot gedeelte van het jaar bij hem door,

en bij die gelegenheden kweekt, en vischt, en

timmert ook hij met grooten ijver, maar altijd

op eene bijzondere wijze, en houdt altijd zijne

geliefkoosde betuiging staande, dat zijne manier
de beste is. Des Zondags berispt hij steeds de
preek van den jongen geestelijke in diens tegen-

woordigheid; doch zegt ook telkens tot Losber-
ne, dat hij ze voortreffelijk heeft gevonden, maar
dat het niet goed is daar openlijk voor uit te

komen. Brownlow vind' er meer dan eens ver-

maak in, hem zijne oude voorspelling omtrent

Olivier te herinneren, en hem den avond in het

geheugen te roepen, toen zij het horloge voor
zich op de tafel hadden liggen en op de terug-

komst van den knaap zaten te wachten; maar
Grimwig houdt steeds staande, dat hiji gelijk

heeft gehad, want Olivier was niet terugge-
komen. Dit dwingt hem altijd een lachje af en

doet zijn goed humeur toenemen.
Noach Claypole, die van de kroon genade ont-

ving, daar hij belangrijke gebeurtenissen tegen

den jood had afgelegd, doch zijn beroep niet zoo
veilig achtte als hij wel wenschte, wist gedu-

rende eenigen tijd niet, waarmede hij den kost

verdienen zou, zonder zich met werk te over-

laden. Na er eenigen tijd over nagedacht te

hebben, besloot hij verklikker bij de politie te

worden, en hij verdient hiermede zijn dagelijksch

brood. Eens in de week gaat hij 1

, onder kerk-
tijd, met Charlotte, beiden in hunne beste

plunje, uit wandelen. De schoone valt in on-

macht voor de deur van eene kroeg, Noach
koopt voor drie penny's brandewijn om het

meisje weder op te helpen, geeft het den vol-

genden dag aan, en steekt de helft der boete

in zijn zak. Somtijds valt Claypole zelf flauw;

maar de uitkomst is dezelfde.

Mijnheer en juffrouw Bumble, van hun ambt
ontzet, vervielen allengskens tot groote armoede
en moesten eindelijk opgenomen worden in het-

zelfde arm- en werkhuis, waar zij vroeger hunne

macht hadden uitgeoefend. Bumble verzekert meer
dan "eens, reeds zoo diep gezonken te zijn,

dat hij niet eens den moed meer heeft, den

hemel te danken, dat hij van zijne wederhelft

gescheiden is.

Giles en Brittles bekleeden nog altijd hunne
oude betrekkingen, schoon de eerste kaal en de

laatste grijs geworden is. Zij slapen in de pas-

torie, maar verdeelen hunne zorgen en diensten

tusschen de bewoners en Olivier, Brownlow en

Losberne, zoodat de dorpelingen nog niet weten,

in welke woning zij eigenlijk thuis behooren.

Charley Bates dien de misdaad van Sikes met
afgrijzen vervulde, kwam tot de overweging, of

toch eigenlijk een eerlijk leven niet ten laatste

het beste was. Toen hij tot het besluit kwam,
dat dit ongetwijfeld het geval moest zijn, vatte

hij het voornemen op, in een nieuwen werkkring

boete te doen voor het verledene. Een Jijdlang

worstelde hij hard en hij leed veel; daar hij

echter van een opgeruimden aard en zijn doel
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goed was, slaagde hij 1 ten slotte en hij 1 is van
boerenknecht en voerman opgeklommen tot den
vroolijksten jongen veefokker van geheel Nort-
hamptonshire.
En nu aarzelt de hand, die deze woorden

schreef, nu zij het einde harer taak heeft bereikt;

nog gaarne zou zij den draad dezer geschiedenis
een weinig langer spinnen.

Gaarne zou ik nog verwijlen bij sommigen
van hen, met wie ik my zoolang heb bezig ge-
houden, en deelgenoot worden van hun geluk,

door het te beschrijven. — Ik zou Rosa Maylie
schetsen, zooals zij, in den vollen bloei en be-

valligheid der jonge vrouw, op haar bescheiden
levenspad dien milden, zachten glans verspreidt,

waardoor allen verkwikt worden, en aller hart
beschenen wordt, die het met haar bewandelen;
ik zou het winterleven van den kleinen kring,

aan het hoekje van den haard, en de vroolijke

groepen in den zomer, malen; — ik zou haar
volgen over de lachende velden in den gloed van
de middagzon, en de zachte tonen harer liefe-

lijke stem hooren, op hare wandelingen in het
maanlicht ; — ik zou haar zien, hoe zij hare
milddadige hand opent in de woningen der armen,
en hoe zij welgemoed en onvermoeid al hare
plichten in haar eigen huis vervult; — ik zou
verhalen, hoe gelukkig zij en het kind van hare
overledene zuster, door hunne wederzijdsche
liefde, zijn; hoe zij uren lang bij elkander zit-

ten en de vrienden herdenken en zich die voor-

stellen, die zij op zulk een treurige wijze ver-

loren; — ik zou de lieve kleine gezichtjes zien,

die zich om haar schoot verdringen, en hun
vroolijk gesnap hooren; — ik zou den helderen
lach en de deelnemende tranen, welke in die

zachte blauwe oogen glinsteren, beschrijven, —
deze en duizenden lachjes en blikjes, en woor-

den, zou ik trachten, een voor een te schilderen.

Hoe Brownlow den geest van zijn aangenomen
zoon dag aan dag met schatten van kennis ver-

rijkt, en den knaap meer en meer liefkrijgt,

naarmate zijn karakter zich ontwikkelt, en de
zaden, door hem in dit hart gestrooid, welig op-
schieten; — hoe hij hem telkens nieuwe trekken
van den vriend zijner jeugd verhaalt, die bij hem
treurige maar geene onaangename herinneringen
opwekken; — hoe de beide weezen, die door het

ongeluk zoo hard beproefd zijn geworden, zijne

lessen beoefenen in welwillendheid jegens ande-
ren, in wederkeerige liefde en in oprechte liefde

jegens Hem, die hen beschermd en behoed heeft;

dit alles behoeft niet geschetst te worden, want
ik heb reeds gezegd, dat zij allen waarlijk ge-

lukkig zijn, — en zonder liefde, zonder men-
schenmin en zonder dankbaarheid des harten

jegens Hem, wiens gebod liefde en barmhartig-
heid, en wiens verhevenste eigenschap goeder-
tierenheid is voor al wat ademt, — kan waar-
achtig geluk niet verkregen worden.
Voor het altaar der oude dorpskerk ligt een

witte marmeren steen, waar slechts het eene
woord — „Agnes" — op staat. Geen lijk ligt in

den grafkelder daaronder, en mogen vele, vele

jaren verloopen, eer een anderen naam daarop
geschreven worde! Maar indien het waar is, dat

de geesten der afgestorvenen naar de aarde

terugkeeren, en om de plaatsen zweven, welke
door de liefde — door de liefde tot aan gene zijdie

van het graf — door de liefde van hen, die zij

in hun leven gekend hebben, geheiligd worden,
dan zweeft de geest van dat ongelukkige meisje

voorzeker dikwijls over deze heilige plaats; en
ik geloof het te meer, omdat die plek zich in

eene kerk bevindt, en ziji het zwakke meisje

heeft gedwaald!
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